Urząd Miasta i Gminy Sztum

Audyt oświetlenia ulicznego na terenie
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Audyt - jego zakres i wymogi umowy
z Miastem Sztum

ROZDZIAŁ I
Audyt - jego zakres
1.1 Wprowadzenie
Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemów infrastruktury technicznej, w tym
oświetlenia, spoczywa na samorządach miast i gmin. Ciągle rosnące zadania finansowe zmuszają
władze samorządowe do szukania oszczędności, również w wydatkach na cele oświetleniowe.
Należy w tym miejscu nadmienić, że modernizacje oświetleniowe są jedynymi inwestycjami
komunalnymi zwracającymi poniesione nakłady inwestycyjne.
Punktem wyjścia do kompleksowego ujęcia problematyki oświetlenia danego miasta jest
określenie aktualnego stanu oświetlenia. Jedynym sposobem obiektywnego wyznaczenia
stanu oświetlenia na danej drodze są pomiary bezpośrednie oraz fachowa ocena subiektywna
ekspertów.
Na podstawie pomiarów oświetlenia ulicznego można wyznaczyć podstawowe parametry świetlne
na drodze oraz określić ich zgodność z odpowiednimi normami przedmiotowymi.
1.2 Inwentaryzacja i plan modernizacji – klucz do sukcesu
Punktem wyjściowym jest posiadanie aktualnej, wiarygodnej i pełnej inwentaryzacji oświetlenia
drogowego na swoim obszarze. Bez tego efekt modernizacji jest nieprzewidywalny i może wiązać
się z przeszacowaniem lub – częściej – niedoszacowaniem inwestycji. Inwentaryzacja powinna
zawierać pełną informację o istniejących oprawach (typ i moc używanej lampy) i parametrach
geometrycznych instalacji oświetleniowych (wysokość montażu, odstęp między słupami, odległość
słupa od jezdni, szerokość jezdni i liczba pasów ruchu).
1.3 Cel i zakres audytu
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Niniejszy dokument przedstawia wyniki prac sprawdzenia stanu oświetlenia gminnego
użytkowanego przez Miasto i Gminę Sztum. Analiza wskazanych przez Zamawiającego urządzeń
oświetlenia ulic została przeprowadzona w oparcie o zawartą umowę miedzy stronami. Przedmiot
zamówienia dotyczył usługi sprawdzenia rzeczywistych parametrów oświetlenia będącego w
utrzymaniu Gminy Sztum. Ta analiza ma być „drogowskazem” w planowaniu remontów i
modernizacji oświetlenia a także dać pogląd na stan oświetlenia i jego zgodność z obowiązującymi
normami. Z opracowania ma wynikać, gdzie modernizacja oświetlenia przyniesie najwięcej
oszczędności i w jakim szacowanym czasie te nakłady się zwrócą.
W wyniku przeprowadzonego audytu dokonano badań oświetlenia ulicznego w Mieście i Gminie
Sztum i ustalono aktualne klasy oświetleniowe ulic w świetle obowiązującej w Polsce europejskiej
normy oświetleniowej PN-EN 13201. Jednocześnie zostały wskazane obszary, gdzie celowe byłoby
dokonanie modernizacji oświetlenia. Propozycja zmian zawiera opis efektu ekonomicznego
dotyczącego szybkiego zwrotu poniesionych nakładów jak i ekologicznego związanego z redukcją
zużycia energii elektrycznej i redukcją CO2.
We wnioskach końcowych zwrócono szczególną uwagę na problem jednolitej koncepcji
oświetlenia Miasta i Gminy Sztum. Stwierdzono, że tylko spójna koncepcja oświetlenia może
przynieść właściwy, pożądany efekt.

ROZDZIAŁ 2
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Wymagania i zalecenia w oświetleniu
ulic według normy PN-EN 13201
oraz założenia przyjęte do audytu

ROZDZIAŁ II
Wymagania i zalecenia w oświetleniu ulic według PN-EN 13201
oraz założenia przyjęte do audytu
2.1 Wprowadzenie
W porze ciemnej, po zmierzchu, warunki widzenia bardzo się pogarszają, co wiąże się ze spadkiem
bezpieczeństwa oraz mniejszą wygodą użytkowników dróg. Zastosowanie elektrycznego
oświetlenia stwarza możliwość zmiany tej sytuacji i zapewnienia użytkownikom (kierującym
pojazdami i pieszym) warunków dla zachowania bezpieczeństwa jazdy i bezpieczeństwa poruszania
się osób.
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował projekt normy EN13201, która została przez
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) przyjęta jako obowiązująca norma „Oświetlenia dróg”.
Obecnie obowiązująca norma składa się z czterech części:
1 - PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
2 - PN-EN 13201-2:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
3 - PN-EN 13201-3:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
4 - PN-EN 13201-4:2007
Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

2.2 Parametry i kryteria w oświetleniu dróg
A. W przypadku oświetlenia dróg na których dominujące znaczenia ma ruch samochodowy,
podstawowymi czynnikami są;
•
•
•
•

poziom luminancji,
równomierność luminancji,
ograniczenie olśnienia,
prowadzenie wzrokowe.

Parametry te wpływają na komfort widzenia oraz na wydolność wzrokową kierowcy.
Bardzo ważnym parametrem jest luminancja nawierzchni - parametr określający jaskrawość danej
drogi, widziany przez obserwatora poruszającego się w określonym kierunku. Wartość luminancji
zależy nie tylko od poziomu natężenia oświetlenia, ale również od rodzaju opraw, jasności drogi i
odbić od nawierzchni.
B. W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z drogami o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym
lub są to obszary kolizyjne, skrzyżowania, ronda wtedy norma zaleca stosowanie kryteriów
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opartych o natężenie oświetlenia.

Tabela 1. Kryteria oświetlenia drogowego.
Wymagania oświetleniowe
Poziom luminancji

Równomierność luminancji

Olśnienie

Wydolność
wzrokowa

Średnia luminacja
nawierzchni Lśr

Całkowita równomierność
luminacji U0=Lmin/Lśr

Przyrost progowy TI

Komfort widzenia

Średnia luminacja
nawierzchni Lśr

Równomierność wzdłużna
Ul=Lmin/Lmax

Wskaźnik ograniczenia
olśnienia G

2.3 Wybór klasy oświetlenia
Pierwszym etapem jest sprecyzowanie sytuacji oświetleniowej, jaka panuje na danej drodze.
Proces ten wymaga określenia:
•
•
•
•

dopuszczalnych prędkości,
głównych użytkowników drogi,
dopuszczalnych użytkowników drogi,
wykluczonych użytkowników drogi.

2.4 Wymagania oświetleniowe
Jeśli już mamy określoną klasę oświetleniową możemy z tabel odczytać wartości parametrów, jakie
należy zapewnić do prawidłowego oświetlenia danej drogi.
Poniżej zaprezentowane są podstawowe klasy oświetleniowe.
2.4.1. Dla dróg o dużym i średnim natężeniu ruchu kryteria są opracowane w oparciu o poziom
luminancji jezdni, czyli klasy ME
Tabela 2. Klasy oświetlenia ME
Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni
Lw [cd/m2]
(wartość
najniższa wartość
oczekiwana)

Uo (wartość
najniższa)

U1 (wartość
najniższa)

ME1

2,0

0,4

0,7

10

0,5

ME2

1,5

0,4

0,7

10

0,5

ME3a

1,0

0,4

0,7

15

0,5

ME3b

1,0

0,4

0,6

15

0,5

ME3c

1,0

0,4

0,5

15

0,5

ME4a

0,75

0,4

0,6

15

0,5

ME4b

0,75

0,4

0,5

15

0,5

ME5

0,5

0,35

0,4

15

0,5

ME6

0,3

0,35

0,4

15

brak wymagań

SR2 (wartość
najniższa)

2.4.2 Obszary kolizyjne, strefy parkingowe, ronda, skrzyżowania sprecyzowane są za pomocą
poziomu natężenia oświetlenia i odpowiadają im klasy CE.

7

T1 w %
(wartość
największa)
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Tabela 3. Klasy oświetlenia CE

Klasa

CE0
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

Poziome natężenie oświetlenia
Ē w Ix2
(eksploatacyjne
Uo (minimum)
minimum)
50

0,4

30

0,4

20

0,4

15

0,4

10

0,4

7,5

0,4

2.4.3 Dla stref, w których dozwolona jest niewielka prędkość to jest drogi osiedlowe, parkingi,
strefy dla pieszych przyjęto kryteria opisane za pomocą klasy S.
Tabela 4. Klasy oświetlenia S

Klasa

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Poziome natężenie oświetlenia
Ē w Ix2 (eksploatacyjne
Emin w Ix (eksploatacyjne)
minimum)
15

5

10

3

7,5

1,5

5

1

3

0,5

2

0,5

nie określa się

nie określa się

Są to podstawowe trzy klasy oświetleniowe. Norma kładzie również nacisk na inne aspekty oprócz
parametrów oświetleniowych, są to aspekty środowiskowe i wygląd instalacji. Natomiast wygląd
instalacji to nie tylko estetyka samych słupów i opraw oświetleniowych, ale także sposób
prowadzenia wzrokowego, lokalizacja opraw względem otoczenia, temperatura barwowa źródeł
światła.
2.5Elementy składowe audytu oświetlenia ulicznego
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Celem audytu oświetlenia było przeprowadzenie badania całego układu i określenie możliwości
podniesienia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia kosztów użytkowania oświetlenia, a
także określenie celowości podjęcia inwestycji modernizacyjnej i wskazanie optymalnego sposobu
jej realizacji.

2.5.1Stan aktualny
W pierwszym etapie zbadano stan systemu oświetlenia drogowego. Inwentaryzacja zawiera pełną
informację o istniejących oprawach oraz parametrach geometrycznych instalacji oświetleniowych
(wysokość montażu, odstęp między słupami, odległość słupa od jezdni, szerokość jezdni i liczba
pasów ruchu). Uwzględnione parametry dróg zostały zebrane w wyniku pomiarów polowych.
Otrzymane z pomiarów polowych dane o systemie oświetlenia zostały uporządkowane i
przeniesione do bazy danych. Następnie dokonano pomiarów natężenia oświetlenia ulicznego.
W kolejnym etapie audytu zbadano zgodność oświetlenia ulicznego w Mieście i Gminie Sztum z
normą PN-EN 13201.
Dla zadanej kategorii drogi sprawdzono czy współczynniki luminancji i olśnienia są zgodne z
normą. Obliczeń dokonano przy pomocy programu Dialux 4.10. W wyniku przeprowadzonych
obliczeń i pomiarów zebrano materiał, który pozwolił przygotować raport potrzebny do oceny
oświetlenia.
2.5.2 Stan proponowany – recepta
Druga część audytu zawiera analizę opłacalności modernizacji oświetlenia ulicznego w Mieście i
Gminie Sztum w oparciu o następujące założenia:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej i wzrost efektywności energetycznej
 Zwiększenie jakości widzenia i komfortu wizualnego użytkowników drogi
 Zmniejszone emisji CO2 i uzyskanie znacznego efektu ekologicznego
W analizie porównano koszty eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji.
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890 kg/MWh
(czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt
roczny 23,50 zł
 Koszt opraw
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie.

2.6 Wnioski
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W dalszej części audytu wskazano na kierunki rozwoju oświetlenia w Mieście i Gminie Sztum,
sposób zarządzania kwestiami oświetlenia , kierunki rozwoju polityki oświetleniowej oraz miejsce
oświetlenia oraz energii elektrycznej w życiu miasta i gminy.

ROZDZIAŁ 3
Wyniki audytu oświetlenia gminnego użytkowanego przez

Strona
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Sztum w stosunku do obecnych wymagań normatywnych

3.1 ULICA BACZYŃSKIEGO K.KAMILA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

3

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,2 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

3
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,2

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,12

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,6 tony – efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

1,05 tony

0,45 tony

Spadek o 0,6 tony

Koszty energii na oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł =
165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna
konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

STOPA ZWROTU

5 lat

12

OPRAWA SODOWA
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PARAMETRY

3.2 ULICA BARCZEWSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5,50 m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

9

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3,50 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

9

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,5

0,5

0,30

0,35 (wartość najniższa)

0,23

0,40 (wartość najniższa)

9

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów odpowiednich dla tej klasy
ulicy. Po okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod CREE XT-E ; Liczba diod 24; Moc diod LED 48 W
Strumień świetlny diod 5 450 lm; Moc całkowita oprawy 55 W
Strumień świetlny oprawy 5 000 lm; Efektywność świetlna oprawy 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 2,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1 700 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W
statecznik))

55 W

65 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W x 4024h/1000 = 221,32kWh

261,56 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO 2 (9 opraw)

3,9 tony

1,8 tony

Spadek o 2,1 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł = 154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia + wymiana
źródeł światła+
konserwacja)

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

5 lat

14

STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.3 BULWAR: OD JAGIEŁŁY (MOSTEK) DO REJA (TORY)

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

2 m CHODNIK + 2 m rowerowa ścieżka

Typ słupa

Stalowy ozdobny

Ilość słupów

95

Wysokość słupa

4m

Odległość od krawędzi chodnika

0,2 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OW typu szyszka

Ilość opraw

124
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,5 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

0,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,6

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,5

1

WNIOSKI
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Droga pieszo-rowerowa wzdłuż jeziora, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. Zamontowano
także cztery oprawy led 30 W z zasilaniem hybrydowym.Po drugiej stronie jeziora montowane są oprawy
LED 27 W w ilości 72 sztuk. Do istniejącyh opraw ledowych warto zastosować system sterowania w cele
zwiększenie redukcji emisji CO2.

Propozycja modernizacji
WARIANT I WYMIANA SODOWEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED

Wkład 20 W, 230V, E27, 4.000K,
obudowa matowa, zasilacz zewnętrzny
cena netto 480 zł
Ogranicznik - ochrona przed przepięciem
Typ 3 ( Klasa D), 230V, wym. 35x25x11 mm, montaż - skrzynka przyłączeniowa
cena netto 95 zł

WARIANT II WYMIANA NA OPRAWY LED
Oprawa led
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 28,87 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji

Strona
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Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1 400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

20 W

65 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342
kWh

20 W x 4024h/1000 = 80 kWh

262 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (124
oprawy)

37,7 tony

8,8 tony

Spadek o 28,87 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342 kWh x 0,70 zł = 239
zł

80 kWh x 0,70 zł = 56 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165
zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

23,50 zł rocznie
Koszty konserwacji
oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

358,50 zł

104 zł

254,50 zł zysku

17

5 lat
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STOPA ZWROTU

3.4 BULWAR BOISKO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

-

Nawierzchnia

sztuczna

Wymiary boiska

38 m x 22,5 m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

6

Wysokość słupa

9,3 m

Odległość od krawędzi boiska

1m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Cosmo S-100 ROSA

Ilość opraw

6
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

Z boku słupa na wys. 8 m

Długość wysięgnika

2m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

estetyczna

WNIOSKI
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Teren przeznaczony na boisko. Zainstalowano oświetlenie sodowe na słupach oświetleniowych metalowych.
Instalacja oświetleniowa estetyczna. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 6193 lm,
Strumień świetlny (Lampy):6206 lm
Moc opraw: 49.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 49 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 59%;
 Zmniejszona emisja CO2o 1,41 tony –efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1400 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (6 opraw)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
483 kWh

49 W

2,39 tony
483 kWh x 0,70 zł = 338 zł

0,98 tony
257 kWh x 0,70 zł=99 zł

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

71 W na korzyść oprawy
LED
286 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)
Spadek o 1,41 tony
239 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,50 zł

147 zł

310,50 zł zysku

49 W x 4024 h/1000=197
kWh

4,5 lat

19

Moc

OPRAWA SODOWA
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3.5 BULWAR PLAC ZABAW

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

-

Nawierzchnia

piasek

Wymiary placu

38,5 m x 22,5 m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

9,3 m

Odległość od terenu placu

1m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Cosmo S-100 ROSA

Ilość opraw

4
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

Z boku słupa na wys. 8 m

Długość wysięgnika

2m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

estetyczna

WNIOSKI
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Teren przeznaczony na plac zabaw. Zainstalowano oświetlenie sodowe na słupach oświetleniowych
metalowych. Instalacja oświetleniowa estetyczna. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 6193 lm,
Strumień świetlny (Lampy):6206 lm
Moc opraw: 49.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 49 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 59%;
 Zmniejszona emisja CO2o 0,94 tony –efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1400 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (4 oprawy)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
483 kWh

49 W

1,59 tony
483 kWh x 0,70 zł = 338 zł

0,65 tony
257 kWh x 0,70 zł=99 zł

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

71 W na korzyść oprawy
LED
286 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)
Spadek o 0,94 tony
239 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,50 zł

147 zł

310,50 zł zysku

49 W x 4024 h/1000=197
kWh

4,5 lat

21

Moc

OPRAWA SODOWA

Strona

PARAMETRY

3.6 ULICA CHEŁMIŃSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

Me 6

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

6

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

6
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

NIESTETYCZNA

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,44

0,3

0,56

0,35 (wartość najniższa)

0,61

0,40 (wartość najniższa)

13

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa led
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 1,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,8 tony

0,7 tona

Spadek o 1,1 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.7 ULICA CHOPINA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

17

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2,50 m

Odległości między słupami

50 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

17

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,57

0,5

0,22

0,35 (wartość najniższa)

0,17

0,40 (wartość najniższa)

11

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o niewielkim ruchu ulicznym. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów oświetleniowych dla tej
klasy ulicy, głównie ze względu na duże odległości między słupami. Po okresie eksploatacji proponowana
wymiana na oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24
Moc diod LED: 48 W; Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W
Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm; Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
Zmniejszona emisja CO2o 4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W
statecznik)

55 W

65 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

261,56 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO 2 (17 opraw)

7,3 ton

3,3 tony

Spadek o 4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.8 ULICA CHOPINA BOCZNE

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Utwardzona grunt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

2

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,50 m

Odległości między słupami

50 m

Rodzaje opraw

led

Ilość opraw
Typ źródła światła

2
ledowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,5 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

dobre

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,53

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,42

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa boczna, o małym natężeniu ruchu. Ledowe źródła światła o mocy 70 W można zamienić na
oprawy o niższej mocy a istniejące oprawy można wykorzystać na ulicy o wyższej kategorii oswietleniowej.

3.9 ULICA CZARNIECKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME 6

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6,4 m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

5 + na murze

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2,50 m / 2 m

Odległości między słupami

30 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + Malaga

Ilość opraw

5+3

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m/ 2 m

Kąt wysięgnika

0° / 10°

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1 m/1 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

WYNIK BADAŃ

NORMA

Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]

PARAMETR

0,47

0,3

Równomierność całkowita

0,41

0,35 (wartość najniższa)

0,56

0,40 (wartość najniższa)

9

15 (maksimum)

Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WNIOSKI
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Droga o niewielkim ruchu ulicznym. Oświetlenie spełnia wszystkich parametrów dla tej klasy ulicy. Po okresie
eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa led
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet
miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (8 opraw)

2,4 tony

1 tona

Spadek o 1,4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.10 ULICA CZARNIECKIEGO OD ULICY SPOKOJNEJ

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME6

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Stalowy BIS OSH 80

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,50 m

Odległości między słupami

30 m

Rodzaje opraw

Malaga

Ilość opraw

4

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,5 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]

0,53

0,3

Równomierność całkowita

0,44

0,35 (wartość najniższa)

0,52

0,40 (wartość najniższa)

5

15 (maksimum)

Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WNIOSKI
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Wjazd od ulicy Spokojnej na długości do dawnej fabryki zakładu karnego posiada nowe oświetlenie. Droga o
średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie odpowiednie dla tej klasy ulicy.

Propozycja modernizacji
Oprawa led
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,4 tony

0,6 tony

Spadek o 0,8 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.11 ULICA DOMAŃSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OŻ

Ilość słupów

4+5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

4m

Odległości między słupami

50 m

Rodzaje opraw

SGS 203+ MALAGA

Ilość opraw

8+1

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

250 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

4 pod linią energetyczną, 5 – LINIA KABLOWA

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

Częściowo nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

2,18

0,5

0,13

0,35 (wartość najniższa)

0,12

0,40 (wartość najniższa)

26

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów i jest
nieodpowiednie dla tej klasy ulicy. Użyto źródeł światła o niewspółmiernie dużych mocach jak do tej klasy
ulicy. Efekt energochłonności, nieekonomiczny. Można wymienić na oprawy LED o mocy 72 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm, Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 75%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 72 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 75%;
Zmniejszona emisja CO2o 7,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1800 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

290 W (250 W + 40 W moc
statecznika)

72 W

218 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

290 W x 4024 h /1000= 1167 kWh

72 W x 4024 h/1000=257 kWh

910 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (9 opraw)

9,4 tony

2 tony

7,4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

1167 kWh x 0,70 zł = 817 zł

257 kWh x 0,70 zł=180 zł

591,60 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

936,50 zł

228 zł

708,50 zł zysku

W

2,5 lat
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CZAS
ZWROTU
LATACH

23,50 zł rocznie
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3.12 ULICA FISZERA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

3

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

50 m

Rodzaje opraw

MALAGA

Ilość opraw

3
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

NIESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,84

5

Minimalne natężenie oświetlenia

0,29

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, zwęża się do drogi gruntowej bez oświetlenia. Nie spełnia minimalnego
natężenia, ze względu na duże odległości między słupami. Dopuszczalna w tym przypadku odległość między
słupami wynosi 35 m. Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Proponowana
wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,6 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

1 tona

0,4 tony

Spadek o 0,6 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat

34

STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.13 ULICA GALLA ANONIMA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

12

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,5-m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

15
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

8,1

5

3

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 2,7 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (15 oprawy)

4,5 tony

1,8 tony

Spadek o 2,7 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat

36

STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.14 ULICA GALLA ANONIMA ZAMEK

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

kostka

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

3m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

18 m

Rodzaje opraw

Oprawa stylowa

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,42

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,84

1

WNIOSKI
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Droga na dziedzińcu dawnego zamku. Spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Proponowane
oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji opraw OCP
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,14 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

20 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

20 W x 4024 h/1000=80 kWh

Emisja CO2 (5 opraw)

1,5 tony

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy LED

262,96 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)
Spadek o 1,14 tony

0,36 tony
Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

104 zł

254,93 zł zysku
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5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie

3.15 ULICA GALLA ANONIMA PARKINGI

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

kostka

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

9

Wysokość słupa

3m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Oprawa stylowa

Ilość opraw
Typ źródła światła

13
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,42

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,84

1

WNIOSKI
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Parking przy kościele i parking przy ulicy. Spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:.
Proponowane oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie; koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

20 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

20 W x 4024 h/1000=80 kWh

Emisja CO2 (13 opraw)

4 tony

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy LED

262,96 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)
Spadek o 3 tony

1 tona
Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

104 zł

254,93 zł zysku

40
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie

3.16 ULICA GDAŃSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4,20 m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,50 m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

4
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

NIESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,26

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,46

1

WNIOSKI
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Ulica o małym i spowolnionym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa
nieestetyczna. Spełnia normę oświetleniową. Po okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED
35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy LED około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,4 tony

0,6 tony

Spadek o 0,8 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat

42

STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.17 ULICA JAGIEŁŁY OD MICKIEWICZA DO DOMAŃSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

7m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OŻ

Ilość słupów

17+1

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

2,50-3 m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

18

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

150 W (7 opraw) - 250 W (11 opraw)

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

2,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ
150 W
1,09

WYNIK BADAŃ
250 W
2,96

NORMA

0,36

0,24

0,35 (wartość najniższa)

0,38

0,25

0,40 (wartość najniższa)

11

23

15 (maksimum)

0,5

WNIOSKI
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Droga o dużym ruchu ulicznym, przelotowa. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów dla tej klasy
ulicy. Przy mniejszych odległościach między słupami (30 m) spełniona byłaby norma dla oprawy 150 W. Po
okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 72 W z regulacją natężenia jako zamiennik
opraw sodowych.

Propozycja modernizacji opraw 250 W
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm, Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia

Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 75%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 80 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 75%;
 Zmniejszona emisja CO2o 8,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1800 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

290 W (250 W + 40 W moc
statecznika)

72 W

218 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

290 W x 4024 h /1000= 1167 kWh

72 W x 4024 h/1000=257 kWh

910 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (11 opraw)

11,4 tony

2,5 tony

8.9 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

1167 kWh x 0,70 zł = 817 zł

257 kWh x 0,70 zł=180 zł

591,60 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

936,50 zł

228 zł

708,50 zł zysku

W

2,5 lat
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Propozycja modernizacji opraw 150 W
Oprawa: LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm, Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia

Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 60%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 72 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 60%;
 Zmniejszona emisja CO2o 2,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1800 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

180 W (150 W + 30 W moc
statecznika)

72 W

108 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

180 W x 4024 h /1000= 724 kWh

72 W x 4024 h/1000=257 kWh

467 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (7 opraw)

4,5 tony

1,6 tony

2,9 tony emisji mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

724 kWh x 0,70 zł = 507 zł

257 kWh x 0,70 zł=180 zł

327 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

625,50 zł

228 zł

397,50 zł zysku

W

4,8 lat
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3.18 ULICA JAGIEŁŁY PARKING NAD JEZIOREM

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

kostka

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

4m

Odległość od krawędzi jezdni

0,1 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Oprawa stylowa

Ilość opraw
Typ źródła światła

8
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,68

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,44

1

WNIOSKI
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Parking przy ul. Jagiełły nad jeziorem. Zainstalowano stylowe słupy z oprawami. Spełnia normę
oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Proponowane oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

OPRAWA LED

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy LED

20 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

Emisja CO2 (8 opraw)

2,4 tony

20 W x 4024 h/1000=80 kWh
0,6 tona

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

358,93 zł

104 zł

254,93 zł zysku

STOPA ZWROTU

262,96 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)
Spadek o1,8 tony

23,50 zł rocznie

5 lat
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3.19 ULICA KALKSZTEINA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

7

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + MALAGA

Ilość opraw

5+2
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,20

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,12

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła: starsze
SGS 203 i nowsze Malaga. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane
oświetlenie LED 35 W

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 Koszt nowej oprawy sodowej około 400 zł jako ewentualnego zamiennika.
 Realny koszt zakupu oprawy LED: 1000 zł ( - koszt ewentualnej oprawy sodowej)
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (7 opraw)

2,4 tony

1 tona

Spadek o 1,4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji oprawy

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

23,50 zł rocznie

5 lat
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3.20 ULICA KASPROWICZA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

10

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + OUS

Ilość opraw

10+1

Typ źródła światła

soda

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,50

0,5

0,33

0,35 (wartość najniższa)

0,25

0,40 (wartość najniższa)

19

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie sodowe umieszczone jest na nowych słupach i zainstalowane
na nowych wysięgnikach. Po okresie eksploatacji proponowana wymiana na oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 2,6 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W
statecznik))

55 W

65 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

261,56 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO 2 (11 opraw)

4,8 ton

2,2 tony

Spadek o 2,6 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł = 154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia + wymiana
źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

3,9 lat

51

23,50 zł rocznie

Strona

PARAMETRY

3.21 ULICA KASZTELAŃSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

2

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,50 m

Odległości między słupami

25 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

4
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,1

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,5

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
 Białe światło, które nie zniekształca kolorów;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,4 tony

0,6 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,8 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

23,50 zł rocznie

5 lat

53
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3.22 ULICA KOCHANOWSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5,50 m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OZ + na budynku

Ilość słupów

17+1 + na budynku

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 - 3,50 m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + MALAGA

Ilość opraw

18+1

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

Od 0,3 m do 0,5 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Część linia kablowa + Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1 – 1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,74

0,5

0,53

0,35 (wartość najniższa)

0,52

0,40 (wartość najniższa)

15

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie spełnia parametry normy odpowiednie dla tej klasy ulicy. Po
okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 4,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1800 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

55 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

Emisja CO2 (19 opraw)

8,1 tony

3,7 tony

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 4,4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

23,50 zł rocznie

5 lat
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Moc
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3.23 ULICA KONIECPOLSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

6

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2,20 m

Odległości między słupami

25-30 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

6

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,79

0,5

0,66

0,35 (wartość najniższa)

0,71

0,40 (wartość najniższa)

14

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o niewielkim ruchu ulicznym. Słupy przesyłowe stoją na posesjach. Oświetlenie odpowiednie dla tej
klasy ulicy. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,8 tony

0,7 tony

Spadek o 1,1 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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STOPA ZWROTU

23,50 zł rocznie
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3.24 ULICA KONOPNICKIEJ

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S3

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

7

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

50 m

Rodzaje opraw

Malaga 1

Ilość opraw

7
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,48

7,5

Minimalne natężenie oświetlenia

0,30

1,5

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, jednak ze względu na bliskość kościoła okresowo ruch się nasila.
Oświetlenie nie spełnia normy oświetleniowej, głównie ze względu na odległości miedzy słupami. Sodowe
źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED
35W i odległości między słupami 25-30 m.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (7 opraw)

2,4 tony

1 tona

Spadek o 1,4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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3.25 ULICA KOPERNIKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME6

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

10

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

12

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

12 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,44

0,3

0,56

0,35 (wartość najniższa)

0,61

0,40 (wartość najniższa)

13

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie spełnia wszystkie parametry odpowiednie dla tej klasy ulicy. Po
okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 2,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

35 W x 4024h/1000 = 140,84kWh

201,20 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (12 opraw)

3,6 tony

1,5 tona

Spadek o 2,1 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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3.26 ULICA KOPERNIKA – boczna wnęka, ślepa

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S5

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Słup betonowy

Ilość słupów

2

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

Malaga

Ilość opraw
Typ źródła światła

2
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,74

3

Minimalne natężenie oświetlenia

0,6

0,6

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa (stanowi boczną odnogę ul. Kopernika), o małym natężeniu ruchu, ślepa. Spełnia normę
oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (2 oprawy)

0,7 tony

0,3 tona

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,4 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7
lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.27 ULICA KOŚCIUSZKI

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

12

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

35-40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

13

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,71

0,5

0,57

0,35 (wartość najniższa)

0,55

0,40 (wartość najniższa)

17

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie spełnia większość parametrów normy dla tej klasy ulicy. Po
okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 3,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

55 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

Emisja CO2 (13 opraw)

5,6 tony

2,5 tony

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 3,1 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

23,50 zł rocznie

5 lat
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3.28 ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

2

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,3 m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

2
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,48

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,22

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (2 oprawy)

0,7 tony

0,3 tona

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,4 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.29 ULICA KWIATOWA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

LED

Ilość opraw

8
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

27 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna.

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

4,81

5

Minimalne natężenie oświetlenia

0,39

1

WNIOSKI
Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu. Ul. Kwiatowa 8 sztuk opraw 70 zamieniono na oprawy 27 Watt
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przygotowane do podłączenia pod nowy system sterowania. Zalecane jest włączenie ul. Kwiatowej z
istniejącym oświetleniem LED do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem.

3.30 ULICA KWIDZYŃSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

7m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OŻ

Ilość słupów

10 +1

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + MALAGA

Ilość opraw

10+1

Typ źródła światła

soda

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

2m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,61

0,5

0,67

0,35 (wartość najniższa)

0,64

0,40 (wartość najniższa)

13

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie odpowiednie dla tej klasy ulicy. Po okresie eksploatacji
proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:







Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
Jakość widzenia i komfort wizualny;
Zmniejszona emisja CO2o 2,5 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Lepsze rozpoznawanie twarzy;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

55 W

65 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

261,56 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (11 opraw)

4,7 tony

2,2 tony

Spadek o 2,5 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat na
jedną oprawę
Koszty konserwacji oprawy

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł

221,32 kWh x 0,70 zł = 154,92 zł
BRAK KOSZTÓW

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia + wymiana
źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

23,50 zł rocznie

5 lat
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3.31 ULICA KWIDZYŃSKA BOCZNA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S5

Nawierzchnia drogi

Płyta betonowa

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

5m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

MALAGA + SGS 203

Ilość opraw

5+1
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

4,66

3

Minimalne natężenie oświetlenia

0,91

0,6

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu. spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła.
Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Proponowana wymiana na oprawy led.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
I.

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji

Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (6 opraw)

1,8 tony

0,7 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,1 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.32 ULICA LIPOWA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

Me 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,61

0,5

0,58

0,35 (wartość najniższa)

0,42

0,40 (wartość najniższa)

17

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Ulica o średnim natężeniu ruchu, w większości parametrów spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła
światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24 ; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
Zmniejszona emisja CO2o 1,2 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

55 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

Emisja CO 2 (5 opraw)

2,2 tony

1 tona

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,2 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł

221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł
BRAK KOSZTÓW

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

23,50 zł rocznie

3,9 lat
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3.33 ULICA MICKIEWICZA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

7m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

9

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

5m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

9

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

250 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

2m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

1,44

0,5

0,34

0,35 (wartość najniższa)

0,61

0,40 (wartość najniższa)

23

15 (maksimum)

WNIOSKI
Droga o dużym ruchu ulicznym, przelotowa. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów normy dla tej
klasy ulicy, ponieważ słupy są daleko od krawędzi jezdni. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED
72 W.W wyniku przebudowy przez GDDKiA ulicy Mickiewicza zostaną zlikwidowane słupy energetyczne a
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dostawione słupy oświetleniowe wraz oprawami LED w ilości 55 po 39 W każda. W takim wypadku można
zastanowić się nad systemem sterowania.

Propozycja modernizacji opraw 250 W
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm, Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia

Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 75%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 72 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 75%;
Zmniejszona emisja CO2o 7,334 ton – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1800 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

72 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

290 W (250 W + 40 W moc
statecznika)
290 W x 4024 h /1000= 1167
kWh

Emisja CO2 (9 opraw)

9,34 tony

2 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

1167 kWh x 0,70 zł = 817 zł

257 kWh x 0,70 zł=180 zł

591,60 zł rocznie na
korzyść oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
CZAS
ZWROTU
W
LATACH

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

936,50 zł

228 zł

708,50 zł zysku

72 W x 4024 h/1000=257
kWh

218 W na korzyść oprawy
LED
910 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
7,34 ton

23,50 zł rocznie

2,5 lat
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3.34 ULICA MICKIEWICZA PARKING PRZY POLO MARKET

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

kostka

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

4m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Oprawa OCP grzybek

Ilość opraw
Typ źródła światła

8
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,24

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,12

1

WNIOSKI
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Parking przy Galerii Handlowej. Spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Proponowane
oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (8 opraw)

2,4 tony

0,6 tona

65 W na korzyść oprawy
LED
262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o1,8 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

104 zł

254,93 zł zysku

20 W
20 W x 4024 h/1000=80 kWh

5 lat
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3.35 ULICA MICKIEWICZA TARGOWISKO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino + OŻ

Ilość słupów

11

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5-3 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw

11
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,5 m

Kąt wysięgnika

0 °/5 °

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

8,08

5

3

1

WNIOSKI
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Ulica prowadząca na targowisko i parking o okresowym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja
oświetleniowa estetyczna. Głównie słupy i oprawy stylowe nawiązujące do historycznej części miasta.
Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,96 tony – efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000= 342,04
kWh

Emisja CO2 (11 opraw)

3,34 tony

1,37 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,96 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł=239,43
zł

140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł

140,84 zł rocznie na
korzyść oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.36 ULICA MŁYŃSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN + metalowy

Ilość słupów

6 (4 + 2)

Wysokość słupa

8m+4m

Odległość od krawędzi jezdni

1,5 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + OCP

Ilość opraw

4+2
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,16

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,47

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W. Dodatkowo znajdują
się dwa słupy parkowe z oprawami OCP należące do wspólnoty mieszkaniowej

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm ,Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,7 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik)

35 W

50 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

Emisja CO2 (4 opraw)

1,2 ton

0,5 tony

201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,7 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji
oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku
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Propozycja modernizacji opraw OCP
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,45 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

20 W

65 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

20 W x 4024 h/1000=80 kWh

Emisja CO2 (2 opraw)

0,6 tony

0,15 tony

262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,45 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

104 zł

254,93 zł zysku

5 lat
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3.37 ULICA MORAWSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

7

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

30 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + OUS

Ilość opraw
Typ źródła światła

9 (7+2)
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,92

5

Minimalne natężenie oświetlenia

3,42

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Na jednym ze
słupów oświetlających garaże znajdują się 3 oprawy. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Proponowane
oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,6 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (9 opraw)

2,7 ton

1,1 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,6 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7
lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh
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3.38 ULICA NOWOWIEJSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5,70 m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OŻ

Ilość słupów

14+3

Wysokość słupa

8 m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

17

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m/1 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m/1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]

0,55

0,5

Równomierność całkowita

0,93

0,35 (wartość najniższa)

0,27

0,40 (wartość najniższa)

18

15 (maksimum)

Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym, przy ulicy znajduje się cmentarz. Oświetlenie nie spełnia wszystkich
parametrów dla tej klasy ulicy. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ;Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

55 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

Emisja CO2 (17 opraw)

7,4 tony

3,4 tony

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 4 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie

482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł

221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

23,50 zł rocznie
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3.39 UL. NOWOWIEJSKIEGO BOCZNA PRZY ZAKŁADZIE KARNYM

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5,50 m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,53

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,27

1

WNIOSKI
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Boczna odnoga przy bloku mieszkalnym nr 18, ślepa, kończy się przy Zakładzie Karnym, o małym natężeniu
ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po
okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik))

35 W

50 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

Emisja CO2 (5 opraw)

1,6 ton

0,7 tony

201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,9 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł

140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł
BRAK KOSZTÓW

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

5 lat
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3.40 ULICA NOWOWIEJSKIEGO - DOJAZD DO ZAKŁADU KARNEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

3

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

5m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

3
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,77

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,18

1

WNIOSKI
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Boczna odnoga, ślepa, dojazd do bramy Zakładu Karnego, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę
oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji
proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm;Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 0,6 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (3 oprawy)

1 tona

0,4 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,6 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.41 ULICA NOWOWIEJSKIEGO DO GDAŃSKIEJ

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S5

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa

Szerokość drogi

5,50 m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

7

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

7
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

4,73

3

Minimalne natężenie oświetlenia

0,85

0,6

WNIOSKI
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Boczna odnoga, o małym natężeniu ruchu, dociera do muru więzienia i łączy się z ul. Gdańską. spełnia
normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie
eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (7 opraw)

2,2 ton

0,9 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,3 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.42 ULICA OGRODOWA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

80 m

Rodzaje opraw

SGS 203 +MALAGA + LED

Ilość opraw

2+1+2
Sodowe/ ledowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W/

Wysokość wysięgnika

0,3 m/1 m

Kąt wysięgnika

15 °/5 °

Mocowanie oprawy

nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1 m/2 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

3,25

5

Minimalne natężenie oświetlenia

0,02

1

WNIOSKI
Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu. Istniejące lampy LED o mocy 70 Wat przenieść na ulicę o
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wyższej kategorii oświetleniowej. Proponujemy do pozostały LED owych źródeł zastosować system
zarządzania

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,53 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik)
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (2 oprawy)

0.5 ton

0,25 tony

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,25 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł

140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7
lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

23,50 zł rocznie

5 lat
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3.43 OSIEDLE PARKOWE

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4,40-5,50 m

Typ słupa

Stalowy VALMONT + betonowy OŻ + metalowy

Ilość słupów

41 (23 + 8 + 10)

Wysokość słupa

9m+8m+4m

Odległość od krawędzi jezdni

0,7-0,5 m

Odległości między słupami

25-30 m

Rodzaje opraw

Malaga + OUS +OUR+OCP kula + OCP grzybek

Ilość opraw
Typ źródła światła

46 (27 + 6 +2 + 4 + 7)
Sodowe + rtęciowe

Moc oprawy

70 W + 250 W

Wysokość wysięgnika

0,5- 0,3 m

Kąt wysięgnika

0-

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1 m – 0,5 m

Barwa światła:

Żółta + biała
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

estetyczna + nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,67

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,34

1

Strona

Osiedle o niewielkim natężeniu ruchu. Osiedle posiada różnorodne oprawy i słupy. Przy nowych drogach jest
nowe oświetlenie, przy drodze osiedlowej „starej” pozostawiono stare słupy i oprawy. Między blokami jest
oświetlenie parkowe OCP. Spełnia parametry oświetleniowe dla tej klasy drogi. Propozycja wymiany na
oprawy LED. Do Gminy należy jedynie oświetlenie na słupach stalowych Valmont.Proponowana zamiana
istniejącej oprawy w pobliżu placu zabaw na dwie oprawy LED : jedna skierowana na drogę , a druga na
plac zabaw.
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Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 5 ton – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W
statecznik)

35 W

50 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

Emisja CO2 (28 oprawy)

8,48 ton

3,48 tony

201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 5 ton

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł

140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł
BRAK KOSZTÓW

140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

23,50 zł rocznie
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3.44 OSIEDLE PIENIĘŻNEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Płyta betonowa

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Metalowy

Ilość słupów

34

Wysokość słupa

5m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5 m

Odległości między słupami

30 m

Rodzaje opraw

SCP

Ilość opraw
Typ źródła światła

34
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

-

Kąt wysięgnika

-

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

-

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

4

5

0,95

1

WNIOSKI
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Osiedle o małym natężeniu ruchu. Osiedle oświetlane nieekonomicznym oświetleniem sodowym – kule, które
wysyła światło na wszystkie strony. Nie spełnia parametrów oświetleniowych dla tej klasy drogi. Propozycja
wymiany na oświetlenie Led o mocy 27,5 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 2499 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3520 lm
Moc opraw: 27,5 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 49 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 40 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe
o 64 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 6,7 ton – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to 1300 zł
OPRAWA LED

EFEKT
MODERNIZACYJNY

Moc

85W (70 W +15 W moc statecznika)

27,5 W

57,5 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 342 kWh

27,5W x 4024 h/1000=111 kWh

Emisja CO2 (34 oprawy)

10,3 tony

0,79 tony

231 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
1,61 tony emisji mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji oprawy
przez 7 lat (8 zł
miesięcznie)
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

342 kWh x 0,70 zł = 239,40 zł

111 kWh x 0,70 zł=78 zł

162 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
Koszt roczny: 23,50 zł

Brak

23,50 zł

96 ,00 zł rocznie

48 ,00 zł rocznie

48, 00 zł na oprawę

358,90 zł

126 zł

232,90 zł zysku

4,5 lat
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3.45 OSIEDLE WITOSA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Płyta betonowa +Asfalt

Szerokość drogi

6 m/4 m

Typ słupa

ŻN +OŻ + drewniany

Ilość słupów

16+1 + 1

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

MALAGA + SGS 203 + OUR

Ilość opraw
Typ źródła światła

14+4 + 1
sodowe

Moc oprawy

70 W + 250 W (1 oprawa)

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

0-10-°-

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,56

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,10

1

WNIOSKI
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Osiedle o niewielkim natężeniu ruchu. Wjazd na osiedle ma 4 słupy z oprawami SGS, dalsze drogi mają
oprawy typu Malaga oświetlane nieekonomicznym oświetleniem sodowym. Spełnia parametry oświetleniowe
dla tej klasy drogi. W przepompowni ścieków jest oprawa rtęciowa. Propozycja wymiany na oświetlenie Led
o mocy 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 3,2 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (18 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

5,5 ton
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

2,3 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 3,2 ton
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.46 ULICA OSIŃSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Typu szyszka

Ilość opraw
Typ źródła światła

4
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

8,3

5

3

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Propozycja wymiany na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 0,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (4 oprawy)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

1,4 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

0,6 tony
140,84 kWh x 0,70 zł =
98,58 zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,8 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.47 ULICA PADEREWSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

6

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,80 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

6
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,36

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,32

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (6 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

1,9 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

0,8 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,1 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.48 ULICA PIENIĘŻNEGO DO GRANICY MIASTA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt + chodnik z drogą rowerową

Szerokość drogi

7 m +3 m

Typ słupa

Stalowy Valmont

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

25 m

Rodzaje opraw

MALAGA

Ilość opraw

8+8

Typ źródła światła

soda

Moc oprawy

100 W + 70 W

Wysokość wysięgnika

0,1 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

2 m droga/ 1 m chodnik

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,85

0,5

0,52

0,35 (wartość najniższa)

0,73

0,40 (wartość najniższa)

6

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie sodowe, spełnia normę oświetleniową dla tej klasy ulicy.
Propozycja wymiany na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E, Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ;Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 1,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (8 opraw)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik)
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W

3,4 tony
482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

1,6 tony
221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł
BRAK KOSZTÓW

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,8 tony
183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

5 lat
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Propozycja modernizacji opraw 70 W
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (8 opraw)

2,4 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

OPRAWA LED

20 W
20 W x 4024 h/1000=80 kWh

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy
LED
262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,8 tony

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

104 zł

254,93 zł zysku

5 lat

Strona

358,93 zł

BRAK KOSZTÓW

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

80 kWh x 0,70 zł=56 zł
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0,6 tony

3.49 ULICA PLAC WOLNOŚCI

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

10 + 4 małe

Wysokość słupa

8m+4m

Odległość od krawędzi jezdni

1,5-m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

12 + 8
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

8,32

5

3

1
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm; Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 2,2 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (12 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

3,7 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

1,5 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 2,2 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,35 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,5 lat
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Propozycja modernizacji opraw parkowych
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm, Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 1,8 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (8 opraw)

2,4 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

OPRAWA LED

20 W
20 W x 4024 h/1000=80 kWh

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy
LED
262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,8 tony

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

104 zł

254,93 zł zysku

5 lat

Strona

358,93 zł

BRAK KOSZTÓW

183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

80 kWh x 0,70 zł=56 zł
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0,6 tony

3.50 ULICA PLEBISCYTOWA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

0,5-1 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

8,08

5

3

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm;
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 0,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (5 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

1,5 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

0,6 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,9 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,5 lat
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3.51 ULICA POLNA DO GRANICY MIASTA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5,20 m

Typ słupa

Betonowy ŻN + betonowy wirowany

Ilość słupów

3 +3

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

6m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

6

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,48

0,5

0,54

0,35 (wartość najniższa)

0,54

0,40 (wartość najniższa)

18

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie znajduje się zbyt daleko od krawędzi jezdni, spełnia tylko część
parametrów, instalacja nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
 Zmniejszona emisja CO2o 1,3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1700 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (6 opraw)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W

2,5 tony
482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

1,2 tony
221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł
BRAK KOSZTÓW

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,3 tony
183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

5 lat
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3.52 ULICA RADOSNA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa

Szerokość drogi

5,50 m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

1,20 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

LED

Ilość opraw

5
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

27 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

NIESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,37

5

Minimalne natężenie oświetlenia

0,50

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu. Istniejące oświetlenie LED o mocy 27 W proponujemy włączyć
do systemu zarządzania oświetleniem.

3.53 ULICA REJA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

7m

Typ słupa

Betonowy ŻN + betonowy wirowany

Ilość słupów

18 (15+3)

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

4m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + MALAGA

Ilość opraw

18+1

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

150 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10-15 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

2m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,69

0,5

0,36

0,35 (wartość najniższa)

0,41

0,40 (wartość najniższa)

14

15 (maksimum)
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Droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie spełnia normę oświetleniową dla tej klasy ulicy. Proponowana
wymiana na oprawy LED 72 W.

Propozycja modernizacji opraw 150 W
Oprawa: LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 60%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 72 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 60%;
 Zmniejszona emisja CO2o 7,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1800 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (19 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
CZAS ZWROTU W
LATACH

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

180 W (150 W + 30 W moc
statecznika)
180 W x 4024 h /1000= 724
kWh

72 W

12,2 tony
724 kWh x 0,70 zł = 507 zł

4,3 tony
257 kWh x 0,70 zł=180 zł

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

625,50 zł

228 zł

397,50 zł zysku

72 W x 4024 h/1000=257
kWh

108 W na korzyść oprawy
LED
467 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
7,9 tony emisji mniej
327 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

4,5 lat
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3.54 ULICA REJA BOCZNE

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

3 m- 4 m

Typ słupa

Betonowy ŻN + OŻ = metalowy

Ilość słupów

22 (4+15 +3)

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2,5 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203 +OUS + Malaga + OCP +OUR

Ilość opraw
Typ źródła światła

29 (5+13+ 3+ 2 +6)
sodowe

Moc oprawy

70 W + 250 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5-15 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,23

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,40

1
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła. 2 oprawy
parkowe OCP. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Przy osiedlu jest boisko ze starymi oprawami
rtęciowymi i sodowymi. Do Gminy należy 10 opraw sodowych na słupach betonowych oraz dwie oprawy przy
drodze na plaże na słupach OŻ. Proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji – TYLKO CZĘŚĆ GMINNA 12 OPRAW
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
 Zmniejszona emisja CO2 o 2,17 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (12 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

3,66 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

1,49 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 2,17 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,6 lat
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1.55 RONDO NA PRZEDZAMCZU

PARAMETR

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

CE 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt + kostka

Szerokość drogi

6 m+2 m

Typ słupa

Stalowy Valmont

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

9m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

MALAGA

Ilość opraw

6

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

150 W

Wysokość wysięgnika

1,5 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Ogólna równomierność natężenia
oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

14,68

7,5

0,40

0,4

WNIOSKI

Strona
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Ulica lokalna o średnim ruchu. Oświetlenie ronda jest odpowiednie dla tej klasy strefy konfliktowej.
Propozycja wymiany na oświetlenie LED.

Propozycja modernizacji opraw 150 W
Oprawa: LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5160 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 54.0 W,

Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 70%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 54 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 70%;
 Zmniejszona emisja CO2o 2,7 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1700 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (6 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
CZAS ZWROTU W
LATACH

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

180 W
(150 W + 30 W moc
statecznika)
180 W x 4024 h /1000= 724
kWh

54 W

126 W na korzyść oprawy
LED

54 W x 4024 h/1000=217
kWh

3,8 tony

1,1 tony

724 kWh x 0,70 zł = 507 zł

217 kWh x 0,70 zł=152 zł

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

507 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
2,7 tony emisji mniej
355 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

625,50 zł

200 zł

425,50 zł zysku

4 lata
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1.56 RONDO POD DĘBAMI
1.57
II.
III.

IV.
PARAMETR

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

CE 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt + kostka

Szerokość drogi

6 m+2 m

Typ słupa

Valmont

Ilość słupów

4

Wysokość słupa

9m

Odległość od krawędzi jezdni

3m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

MALAGA + INDY

Ilość opraw

2+4

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

1,5 m/1 m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

2 m/1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Ogólna równomierność natężenia
oświetlenia

WYNIK BADAŃ

NORMA

15,74

7,5

0,4

0,4

WNIOSKI
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Ulica lokalna o średnim ruchu. Oświetlenie ronda jest odpowiednie dla tej klasy strefy konfliktowej.
Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa: LED
Strumień świetlny (Oprawa): 5160 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 6000 lm
Moc opraw: 54.0 W,

Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 55%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 54 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 55%;
 Zmniejszona emisja CO2o 1,5 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy, oprawy około 1700 zł
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
483 kWh

Emisja CO2 (6 opraw)

2,6 tony

Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

483 kWh x 0,70 zł = 338 zł

OPRAWA LED

54 W
54 W x 4024 h/1000=217
kWh

PORÓWNANIE
66 W na korzyść oprawy
LED
266 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)
Spadek o 1,5 tony

BRAK KOSZTÓW

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,50 zł

200 zł

257,50 zł zysku

5 lat

Strona

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

186 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

217 kWh x 0,70 zł=152 zł
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1,1 tony

3.57 ULICA SIENKIEWICZA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME 5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

8m

Typ słupa

Betonowy ŻN +betonowy wirowany + Valmont + metalowy

Ilość słupów

30 (26+ 3 +1 + 3)

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

6m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + Malaga + OCP

Ilość opraw

41 (35+1 + 5)

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

2m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,46

0,5

0,43

0,35 (wartość najniższa)

0,73

0,40 (wartość najniższa)

13

15 (maksimum)

WNIOSKI

Strona
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Droga o dużym ruchu ulicznym, przelotowa. Oświetlenie nie spełnia luminancji ze względu na dużą odległość
od krawędzi jezdni oraz duże odległości między słupami. Proponowane oprawy LED 72 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 7221 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 8700 lm
Moc opraw: 72.0 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:
 Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 40 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 72 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
 Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 40%;
 Zmniejszona emisja CO2o 7,3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;
Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1800 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (36 oprawy)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
483 kWh

72 W

15,5 tony
483 kWh x 0,70 zł = 338 zł

8,2 tony
257 kWh x 0,70 zł=180 zł

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

48 W na korzyść oprawy
LED
226 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)
Spadek o 7,3 tony
183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,50 zł

228 zł

229,50 zł zysku

72 W x 4024 h/1000=257
kWh

7,8 lat
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3.58 ULICA SKŁODOWSKIEJ

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

8
sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,64

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,26

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Sodowe źródła światła Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 1,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (8 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

2,5 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

1,1 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,4 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,6 lat
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3.59 ULICA SŁONECZNA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka betonowa+płyta betonowa

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN + betonowy wirowany

Ilość słupów

13+1

Wysokość słupa

8 m / 10,5 m

Odległość od krawędzi jezdni

3,30 m

Odległości między słupami

40-45 m

Rodzaje opraw

SGS 203/ LED

Ilość opraw

15 (3 SGS +12 LED)
Ledowe/ sodowe

Typ źródła światła
Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1 m/0,3 m

Kąt wysięgnika

5 °/15 °

Mocowanie oprawy

nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m/ 1 m

Barwa światła:

żółta/ biała
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,58

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,07

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, spełnia normę oświetleniową. Obecnie zainstalowane są głównie
oprawy ledowe o zbyt dużej mocy70 W. Warto zastanowić się nad przeniesieniem ich na ulicę o wyższej
klasie oświetleniowej. Poza tym są. jeszcze trzy sodowe źródła światła, które warto wymienić na oprawy LED
35 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 2,5 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (15 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

4,5 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

2 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 2,5 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,6 lat
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3.60 ULICA SŁOWACKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Betonowy ŻN, betonowy wirowany

Ilość słupów

4+1

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

10,55

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,25

1

WNIOSKI
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Ulica jednokierunkowa, o małym natężeniu ruchu, Wprawdzie spełnia normę oświetleniową, ale
zainstalowano oprawy o zbyt dużej mocy, wystarczą 70 W źródła światła. Sodowe źródła światła. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3485 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 4100 lm
Moc opraw: 38.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 92 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 68 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 38 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 68%;
Zmniejszona emisja CO2o 1,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1400 zł
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
483kWh

Emisja CO2 (5 opraw)

2,1 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

483 kWh x 0,70 zł = 338 zł

OPRAWA LED

38 W
38 W x 4024 h/1000=152
kWh

PORÓWNANIE
82 W na korzyść oprawy
LED
331 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)
Spadek o 1,4 tonę

BRAK KOSZTÓW

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,50 zł

154 zł

303,50 zł zysku

4,5 lat

Strona

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

152 kWh x 0,70 zł=106 zł
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0,7 tony

3.61 ULICA SPOKOJNA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME6

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

STALOWY BIS OSH 80

Ilość słupów

24

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3,80 m

Odległości między słupami

17 m

Rodzaje opraw

Malaga

Ilość opraw

30

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

dobra

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,53

0,3

0,47

0,35 (wartość najniższa)

0,76

0,40 (wartość najniższa)

4

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Nowa droga o średnim ruchu ulicznym. Oświetlenie sodowe, estetyczne, odpowiednie dla tej klasy ulicy.
Normy oświetleniowe zachowane. Propozycja modernizacji na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 5,3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (30 oprawy)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

9,1 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

3,8 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 5,3 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

6,6 lat
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3.62 ULICA WIEJSKA

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Płyta betonowa

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Słup betonowy

Ilość słupów

3

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

35 m

Rodzaje opraw

SGS 203 + LED

Ilość opraw
Typ źródła światła

2+1
Sodowe/ledowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m/1m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1 m/ 1,5 m

Barwa światła:

Żółta/biała
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

6,39

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,17

1

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu. Spełnia normę oświetleniową. Instalacja oświetleniowa
nieestetyczna. Sodowe źródła światła warto wymienić na oprawy LED 35 W. Natomiast oprawę led o zbyt
wysokiej mocy 70 W można przenieść na ulicę o wyższej klasie oświetleniowej.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 0,4 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (2 oprawy)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

0,7 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

0,3 tona
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 0,4 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.63 ULICA WŁADYSŁAWA IV

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,50 m

Odległości między słupami

25 m

Rodzaje opraw

OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

8
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,1

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,5

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 1,6 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (8 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

2,8 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

1,2 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,6 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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3.64 ULICA WŁADYSŁAWA IV SKWER I PARKING

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

kostka

Szerokość drogi

3m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

26 (7/19)

Wysokość słupa

3m/5m

Odległość od krawędzi jezdni

1m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

Oprawa stylowa / OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

27 (8+19)
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,42

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,84

1

WNIOSKI
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Skwer rozciągający się między ul. Mickiewicza i Władysława IV i parking przy ulicy Władysława IV. Spełnia
normę oświetleniową. Sodowe źródła światła:. Proponowane oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 6,3 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 27 opraw)

8,2 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

OPRAWA LED

20 W
20 W x 4024 h/1000=80 kWh

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy
LED
262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 6,3 tony
183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

104 zł

254,93 zł zysku

5 lat

Strona

358,93 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł
BRAK KOSZTÓW
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1,9 tony

3.65 ULICA WOJCIECHOWSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S3

Nawierzchnia drogi

Płyta betonowa

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

14

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

LED

Ilość opraw
Typ źródła światła

14
ledowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m

Barwa światła:

Żółta / biała
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,66

7,5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,90

1,5

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa z wnękami bocznymi, o niewielkim natężeniu ruchu, Spełnia normę oświetleniową.
Instalacja oświetleniowa estetyczna. Ledowe źródła światła o zbyt dużej mocy 70W można przenieść na ulicę
o wyższej klasie oświetleniowej.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w zakresie
opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie opraw o
niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 1,96 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

70 W

35 W

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

70W x 4024 h /1000=
281,68 kWh

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

Emisja CO2 (14 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

3,76 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

1,8 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

35 W na korzyść oprawy
LED
140,84 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,96 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

6,5 lat
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OPRAWA SODOWA
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3.66 ULICA WOJCIECHOWSKIEGO – boczne wnęki, ślepe

ARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S5

Nawierzchnia drogi

Grunt utwardzony, płyta betonowa

Szerokość drogi

3,5 – 4 m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

12

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1 m-2 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

LED SILED

Ilość opraw
Typ źródła światła

13
ledowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

15 °

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

dobre

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,57

3

Minimalne natężenie oświetlenia

0,90

0,6

WNIOSKI
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Boczne odnogi ulicy osiedlowej, o małym natężeniu ruchu, ślepe. Spełnia normę oświetleniową. Ledowe
źródła światła o zbyt dużej mocy 70W można przenieść na ulicę o wyższej klasie oświetleniowej. Instalacja
oświetleniowa nieestetyczna.

3.67 ULICA ZACISZE

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S3

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Słup betonowy ŻN

Ilość słupów

8

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

3,30 m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła

8
LED

Moc oprawy

27 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

10 °

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,5 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,52

7,5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,52

1,5

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa, o małym natężeniu ruchu, próg zwalniający, spełnia normę oświetleniową. Istniejące
oświetlenie LED zalecamy dołączyć do systemu zarządzania oświetleniem.

3.68 ULICA ZACISZE – boczne wnęki, ślepe

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S5

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

5m

Typ słupa

Słup betonowy ŻŃ + OŻ + wirowany

Ilość słupów

5 (3+1+1)

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

40 m

Rodzaje opraw

Malaga

Ilość opraw
Typ źródła światła

5
LED

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1,5 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

Nad linią energetyczną

Długość wysięgnika

2m

Barwa światła:

Żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

4,06

3

Minimalne natężenie oświetlenia

0,94

0,6

Strona

Ulica osiedlowa posiada boczne odnogi, o małym natężeniu ruchu, ślepe. spełnia normę oświetleniową.
Sodowe źródła światła. Instalacja oświetleniowa nieestetyczna. Proponowana wymiana na oprawy LED.
Proponowane dołączenie opraw do systemu zarządzania oświetleniem w celu obniżki kosztów
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3.69 ZAJEZIERZE PARK

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

chodnik

Szerokość chodnika

2m

Typ słupa

metalowy

Ilość słupów

24

Wysokość słupa

3m

Odległość od krawędzi chodnika

0,5 m

Odległości między słupami

20 m

Rodzaje opraw

OCP kula

Ilość opraw
Typ źródła światła

24
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

0m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Kablowa ziemna

Długość wysięgnika

0m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

estetyczna

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

5,84

5

Minimalne natężenie oświetlenia

1,82

1

WNIOSKI

Strona

146

Po drugiej stronie jeziora znajduje się teren rekreacyjny z niskimi słupami metalowe z oprawami OCP kula.
Sodowe źródła światła. Oprawy bardzo nieekonomiczne wysyłające światło na wszystkie strony. Spełnia
normę oświetleniową. Proponowane oprawy LED 20 W.

Propozycja modernizacji opraw OCP
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 1840 lm,
Strumień świetlny (Lampy): 1840 lm
Moc opraw: 20 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 76%. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 20 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 76 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 5,45 ton – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1300 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY
Moc

OPRAWA SODOWA

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

Emisja CO2 (24 opraw)

7,2 tony

Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

OPRAWA LED

20 W
20 W x 4024 h/1000=80 kWh

PORÓWNANIE
65 W na korzyść oprawy
LED
262,96 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 5,45 ton
183,43 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

104 zł

254,93 zł zysku

5 lat

Strona

358,93 zł

80 kWh x 0,70 zł=56 zł
BRAK KOSZTÓW
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1,75 tony

3.70 ULICA ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

S4

Nawierzchnia drogi

Kostka brukowa

Szerokość drogi

4,20 m

Typ słupa

Słup art.-metal Łapino

Ilość słupów

5

Wysokość słupa

8m

Odległość od krawędzi jezdni

1,5- 2 m

Odległości między słupami

25 m

Rodzaje opraw

Typu OW

Ilość opraw
Typ źródła światła

6
sodowe

Moc oprawy

70 W

Wysokość wysięgnika

1m

Kąt wysięgnika

0°

Mocowanie oprawy

Linia kablowa

Długość wysięgnika

1m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

ESTETYCZNA

PARAMETR

WYNIK BADAŃ

NORMA

Średnie natężenie oświetlenia

7,2

5

Minimalne natężenie oświetlenia

2,5

1

WNIOSKI
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Ulica o małym natężeniu ruchu, Sodowe źródła światła Instalacja oświetleniowa estetyczna. Słupy i oprawy
stylowe nawiązujące do historycznej części miasta. Proponowana wymiana na oprawy LED.

Propozycja modernizacji
Oprawa LED
Strumień świetlny (Oprawa): 3091 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3512 lm
Moc opraw: 35 W,
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2. Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 59 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 35 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco
niższe o 59 %;
Zmniejszona emisja CO2 o 1,1 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy około 1400 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (6 opraw)
Koszty energii na
oprawę rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres
7lat na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł
światła+ konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

85 W (70 W + 15 W
statecznik))
85W x 4024 h /1000=
342,04 kWh

35 W

1,9 tony
342,04 kWh x 0,70 zł =
239,43 zł
3 wymiany x 55 zł = 165
zł
23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

0,8 tony
140,84 kWh x 0,70 zł = 98,58
zł
BRAK KOSZTÓW

50 W na korzyść oprawy
LED
201,20 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 1,1 tony
140,84 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

358,93 zł

146,58 zł

212,34 zł zysku

35 W x 4024h/1000 =
140,84kWh

5 lat
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OPRAWA SODOWA
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3.71 ULICA ŻEROMSKIEGO

PARAMETR:

WYNIK BADANIA

Kategoria oświetleniowa

ME5

Nawierzchnia drogi

Asfalt

Szerokość drogi

6m

Typ słupa

Betonowy ŻN

Ilość słupów

17

Wysokość słupa

7m

Odległość od krawędzi jezdni

2m

Odległości między słupami

45 m

Rodzaje opraw

SGS 203

Ilość opraw

17

Typ źródła światła

sodowe

Moc oprawy

100 W

Wysokość wysięgnika

0,3 m

Kąt wysięgnika

5°

Mocowanie oprawy

pod linią energetyczną

Długość wysięgnika

1,50 m

Barwa światła:

żółta
Parametry jakościowe:

Prowadzenie wzrokowe:

Dobre

Oddawanie barw:

Niskie (oświetlenie sodowe)

Estetyka instalacji

nieestetyczna

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni Lm [cd/m²]
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna

U0
Ul

Olśnienie przeszkadzające TI [%]

WYNIK BADAŃ

NORMA

0,62

0,5

0,34

0,35 (wartość najniższa)

0,30

0,40 (wartość najniższa)

18

15 (maksimum)

WNIOSKI
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Droga o niewielkim ruchu ulicznym. Oświetlenie nie spełnia wszystkich parametrów normy dla tej klasy ulicy
ze względu na duże odległości między słupami. Po okresie eksploatacji proponowane oprawy LED 55 W.

Propozycja modernizacji
oprawy LED
Typ zastosowanych diod: CREE XT-E; Liczba diod: 24 ; Moc diod LED: 48 W
Strumień świetlny diod: 5 450 lm
Moc całkowita oprawy: 55 W ; Strumień świetlny oprawy: 5 000 lm
Efektywność świetlna oprawy: 91 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża budżet miasta w
zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2., Wskazane jest montowanie
opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane przepisami normy.

Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 54 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Efektywność energetyczna nowej instalacji - zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54%;
Zmniejszona emisja CO2o 3,9 tony – znaczny efekt ekologiczny w strefie mieszkaniowej;

Porównanie kosztów eksploatacji oświetlenia przed i po modernizacji
Do analizy przyjęto:
 czas świecenia opraw: 4024 h rocznie
 koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt konserwacji oprawy : 8 zł netto miesięcznie,
 koszt wymian źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 Koszt oprawy to około 1800 zł

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie
Emisja CO2 (17 opraw)
Koszty energii na oprawę
rocznie
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7lat
na jedną oprawę
Koszty konserwacji
oprawy
Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
STOPA ZWROTU

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

120 W (100 W + 20 W
statecznik))
120 W x 4024 h /1000=
482,88 kWh

55 W

7,3 tony
482,88 kWh x 0,70 zł =
338,02 zł
3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

3,4 tony
221,32 kWh x 0,70 zł =
154,92 zł
BRAK KOSZTÓW

65 W na korzyść oprawy
LED
261,56 kWh (różnica w
zużyciu energii na korzyść
oprawy LED)
Spadek o 3,9 tony
183,10 zł rocznie na korzyść
oprawy LED
23,50 zł /oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 ,00 zł

48, 00 zł na oprawę

457,52 zł

202,92 zł

254,60 zł zysku

55 W x 4024h/1000 = 221,32
kWh

7 lat
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Wyniki audytu oświetlenia gminnego
użytkowanego miasto Sztum w stosunku do
obecnych wymagań normatywnych – tereny
wiejskie

Rozdział 4
4.1 SOŁECTWO BARLEWICE: WIEŚ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Płyty jumbo
5 m/3 m przy budynkach
ŻN energetyczny/na budynku
5
8m
1,5 m
30 m/5 m budynki
Malaga Philips 4 sztuki
1 sztuka SGS 203
5
Soda
70 W
1m
10 °
Linia napowietrzna/budynek
1,5 m/0,5 m budynki
Żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
8,79
4,10

NORMA
5
1

Strona

Droga wiejska. Oświetlenie zamontowane spełnia wymagane normy. Na jednym ze słupów zamontowana
starsza oprawa SGS 203. Cześć oświetlenia zamontowana na budynkach. Proponowana modernizacja na
nowe oświetlenie LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1 tonę – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (5 opraw)

1,52 tony

0,52 tony

1 tona mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

5 SZTUK X 1300 ZŁ =6500 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
5 opraw x228zł=1140 zł
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23,50 zł rocznie
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4.2 SOŁECTWO BARLEWICE: WIEŚ 2

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Wąska droga/kocie łby
3m
ŻN energetyczny
3
7m
2m
30 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

3
Soda
70 W
0,2 m
5°
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
8,65
4,34

NORMA
5
1

WNIOSKI
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Oświetlenie spełnia wymagane normy. Konieczna zmiana kąta nachylenia ostatniej oprawy (zdjęcie prawe).
Proponowana wymiana oświetlenia na LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,60 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

0,90 tony

0,30 tony

0,60 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
6OPRAW

3 SZTUKI X 1300 ZŁ =3900 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
3 opraw x228zł=659 zł

156

23,50 zł rocznie
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4.3 SOŁECTWO BARLEWICE: DROGA NA PIETRZWAŁD

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
7m
Energetyczny
3
8m
25 m
35 m
Malaga SGS 102 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

3
Soda
100 W
1m
10°
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
0,46
0,30
0,26
7

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oświetlenie spełnia jedynie normy średnie. Brak równomierności, oświetlenie cofnięte w stronę budynków
mieszkalnych. Oprawy oświetlają jedynie przydomowe ogródki. Moce zamontowane to 100 W. Konieczna
przebudowa oświetlenia na tej drodze + dobudowanie oświetlenia na odcinku całkowicie nieoświetlonym
(prawe zdjęcie – wyjazd ze Sztumu). Proponowana modernizacja to oświetlenie LED. Po modernizacji
oświetlenie będzie spełniać wymagane parametry.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W ( mocniejsza moc możliwa jest jedynie w przypadku przeniesienia opraw na
nowe słupy zbudowane w pasie jezdni)
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 75 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 75 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,96 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)

30 W

90 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 482 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

362 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

1,28 tony

0,32 tony

0,96 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

482 kWh x 0,70 zł = 337 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

253 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

457 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

325 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

3 SZTUKI X 1300 ZŁ =3900 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4lata
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Efekt oszczędnościowy
3 opraw x325zł=975 zł
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23,50 zł rocznie

4.4 SOŁECTWO BARLEWICE:REJON DWORU

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
7m
Energetyczny
3
8m
25 m
35 m
SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

3
Soda
100 W
1m
10°
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
0,46
0,30
0,26
7

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oświetlenie spełnia wymagane normy. Konieczna zmiana kąta nachylenia ostatniej oprawy (zdjęcie prawe).
Proponowana wymiana oświetlenia na LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 47 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 47 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,60 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)

63 W

57 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 482 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

229 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

1,28 tony

0,68 tony

0,60 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

482 kWh x 0,70 zł = 337 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

160 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

457 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

232 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

3 SZTUKI X 1700 ZŁ =5100 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Strona

Efekt oszczędnościowy
3 opraw x232zł=696 zł
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23,50 zł rocznie

4.5 SOŁECTWO BIAŁA GÓRA DROGI WE WSI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
gruntowa
4m
ŻN energetyczny
15
8m
1m
25 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

15
Soda
70 W
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)
WYNIK
BADAŃ
10,73
6,0

NORMA
5
1

WNIOSKI
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Drogi wewnątrz wsi. Oświetlone należycie. Nowe oprawy sodowe Malaga o mocy 70 W. Proponowana
modernizacja opraw na nowe, energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,97 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (15 opraw)

4,57 tony

1,60 tony

2,97 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

15 SZTUK X 1300 ZŁ =19 500 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
15 opraw x228zł=3420 zł
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23,50 zł rocznie
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4.6 SOŁECTWO BIAŁA GÓRA DROGA WOJEWÓDZKA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
8m
ŻN energetyczny
15
8m
1m
25 m
Malaga SGS 101/102 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

15
Soda
70 W/100 W (3 SZTUKI)
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,64
0,47
0,57
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Droga wojewódzka. Oświetlona zgodnie z normami. Na trzech słupach zamontowane oprawy Malaga o mocy
100 W . Na tej ulicy w zupełności wystarczą moce 70 W. Poziom wskaźników wyższy od wymaganych norm.
Możliwa redukcja mocy w porach nocnych. Możliwa modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,97 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (15 opraw)

4,57 tony

1,60 tony

2,97 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

15 SZTUK X 1300 ZŁ =19 500 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
15 opraw x228zł=3420 zł

164

23,50 zł rocznie
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4.7 SOŁECTWO BIAŁA GÓRA : OSIEDLE

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S5
grunt
4m
ŻN energetyczny
3
8m
1m
25 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

3
soda
70 W
0,2 m
15°
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
4,60
0,96

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI
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Biała Góra Osiedle. Dwie oprawy na drodze wąskiej + jedna na wojewódzkiej. Normy spełnione.
Proponowana modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,45 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (3 oprawy)

0,90 tony

0,45 tony

0,45 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

3 SZTUKI X 1500 ZŁ =4 500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
3 opraw x 155=465 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.8 SOŁECTWO CYGUSY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME6
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
21
8m
2m
25 m
Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

21
Soda
70 W
1m
10 °
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
0,65
0,64
0,73
9

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Droga wojewódzka. Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Oprawy o mocy 70 W spełniają parametry
średniego natężenia. Oprawy Phillips o dobrym standardzie. Możliwa modernizacja oświetlenia na
energooszczędne oprawy LED. Należy rozważyć celowość oświetlenia polnej drogi – prawe zdjęcie powyżej.
Na drodze zamontowane są również oprawy 15 sztuk Alu Road.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4,17 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (21 opraw)

6,41 tony

2,24 tony

4,17 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 21
OPRAW

21 SZTUK X 1300 ZŁ =27 300 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
21 opraw x228zł=4788 zł
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23,50 zł rocznie

Strona

PARAMETRY

4.9 SOŁECTWO CZERNIN: OSIEDLE NOWE

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Kostka
5m
ŻN energetyczny/beton
20
8m
2m
20 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

20
Soda
70 W
0,5 m
10 °
Nad linią/ napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
13,14
8,06

NORMA
7,50
1,50

WNIOSKI

Strona

169

Oświetlenie na osiedlu domków jednorodzinnych. Oprawy nowe Malaga Philips o mocy 70 W.
Oświetlenie spełnia wymagane normy. Słupy ustawione dość gęsto, kiepskiej jakości gdyż są to słupy
energetyczne. Proponowana modernizacja na nowe , energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (20 opraw)

6 ton

2 tony

4 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

20 SZTUK X 1300 ZŁ =26 000 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
20 opraw x228zł=5060 zł
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23,50 zł rocznie
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4.10 SOŁECTWO CZERNIN: ULICA PIENIĘZNEGO

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S6 (natężenie)
Grunt
3m
ŻN energetyczne
3
8m
1m
25 m
OUS ELGO

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

3
Soda
70 W
10 °
Pod Linią/ napowietrzna
0,2 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
29
18

NORMA
2,00
0,60

WNIOSKI
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Stare oprawy OUS firmy ELGO zamontowane na starych słupach energetycznych. Moce
przewyższające wymagania na tego rodzaju drogach. Proponowana modernizacja na nowe
oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,60 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (3 oprawy)

0,91 tony

0,632 tona

0,60 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 3
OPRAW

3 SZTUKI X 1300 ZŁ =3900 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
3 oprawy x228zł=684 zł
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23,50 zł rocznie
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4.11 SOŁECTWO CZERNIN ULICA: ULICA SADOWA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw
Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK BADANIA
ME 5
Asfalt
5m
Metalowe
26
6m
1m
25 m
Oprawa Malaga
48
Soda
100 W (26)/ 70 W(22) – ścieżka rowerowa
1,5 m
5°
Linia kablowa
1m
Żółta

WYNIK
BADAŃ
0,95
0,49
0,73
8

Dobre (słupy w różnej odległości od krawędzi
jezdni)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska
NORMA
0,50
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

WNIOSKI
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Droga wojewódzka nr 517. Estetyka instalacji wysoka. Oprawy sodowe SGS 103(Malaga) 100 W – nowe
oświetlenie oświetlające jezdnie oraz oprawy 70 W oświetlające chodnik i ścieżkę rowerową. Normy
spełnione – możliwe nawet obniżenie mocy do 70 W gdyż oprawy są w bliskich odległościach od siebie.
Proponujemy jednak modernizację na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw -PRODUCENT SILED
Siled Sp. z o.o. lampa uliczna Voltera 43 W DWC oraz Voltera 30 W2 x DWC
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W oraz 30 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Proponujemy wymianę opraw na ścieżce rowerowej
na oprawy o mocy 30 W a nad jezdnią na oprawy o mocy 43 W
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 64 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W oraz 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe
oprawy sodowe.
Zmniejszona emisja CO2o 12 ton – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

Moc

OPRAWA SODOWA
85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

30 W

Moc niższa o 55 W

43 W

Moc niższa o 77 W

120W x 4024h/1000 = 482kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

309 kWh

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024h/1000 =120kWh

223 kWh

Emisja CO2 (48 opraw)

18 ton

6,3 tony

12 ton mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie zysku

482kWh x 0,70zł = 337 zł

173kWh x 0,70zł = 121 zł

216 zł rocznie zysku

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

120 W(100W +20W moc
statecznika)
Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną oprawę

23,50 zł rocznie
96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł (85 W)
456 zł (120 W)

132 zł
169 zł

228 zł zysku (30 W) -22szt
287 zł zysku (43 W)-26 szt.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
48 SZTUK X 1500 ZŁ = 72 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Efekt oszczędnościowy
48 opraw: 12 478 zł
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Koszty konserwacji oprawy

4.12 SOŁECTWO CZERNIN: UL. SADOWA OCP

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S5
Kostka
1,5 m
Metalowy
6
4,5 m
0, 5 m
25 m
OCP daszek

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
Soda
70 W
Linia kablowa
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
07,04
3,88

NORMA
5,00
1,50

WNIOSKI
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Oprawy sodowe tzw. zapałki. Duża strata energii w tego rodzaju oprawach. Proponowana modernizacja na
nowe oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa parkowa LED 17,5W IP66 IK08 kLII
Strumień świetlny (Oprawa): 1280 lmStrumień świetlny (Lampy): 1280 lm, Moc opraw: 17.5 W

Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 80 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 17 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 80 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,50 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:

PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

83 W (70 W + 13 W moc
statecznika)

17,5 W

65,5 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

83 W x 4024 h /1000= 334 kWh

17,5 W x 4024 h/1000=70kWh

284 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 ( 6opraw)

1,78 tony

0,38 tony

1,40 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

334 kWh x 0,70 zł = 234 zł

70 kWh x 0,70 zł=49 zł

185 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł23,50
zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

354 zł

97 zł

257 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 6
OPRAW

6 SZTUK X 1500 ZŁ =9000 ZŁ

Koszt zakupu: 1500 zł

Efekt oszczędnościowy
6opraw x257zł =1542 zł

176



czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
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4.13 SOŁECTWO CZERNIN: ULICA TOPOLOWA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Asfalt
3m
OŻ/ŻN
6
8m
2m
25 m
Malaga Philips/SGS 203

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
Soda
70 W
0,5 m
20 °
Nad linia/kablowa
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe i energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
11
7,14

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI
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Wąska – osiedlowa uliczka. Oprawy za mocne na ten rodzaj ulicy. Proponowana modernizacja
na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,18 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,82 tony

0,64 tony

1,18 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

6 SZTUK X 1300 ZŁ =7800 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
4 opraw x228zł=1368 zł
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23,50 zł rocznie
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4.14 SOŁECTWO CZERNIN: ULICA AKACJOWA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Asfalt
5m
OŻ betonowy
5
9m
3m
40 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

5
Soda
70 W
1m
20 °
Linia kablowa
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
5,06
1,64

NORMA
7,50
0,60

WNIOSKI
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Ulica osiedlowa. Normy zbliżone do spełnienia. Słupy w zbyt dużej odległości od siebie. Duża odległość od
krawędzi jezdni. Duża nierównomierność. Prawa krawędź jezdni ciemna.W perspektywie całe oświetlenie na
osiedlu w Czerninie powinno zostać zmodernizowane na oświetlenie LED .

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
lampa uliczna o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,76 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (5 opraw)

1,52 tony

0,76 ton

0,76 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

5 SZTUK X 1500 ZŁ =7500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
5 opraw x 155=775 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.15 CZERNIN: UL. DONIMIRSKICH

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
Energetyczny
18
8m
3m
20 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

18
Soda
70 W
0,5 m
20°
Nad linia /napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,74
0,64
0,73
7

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Ulica prowadząca od drogi wojewódzkiej do osiedla i szkoły. Klasa ulicy ME 6. Normy spełnione.
Proponowana modernizacja oświetlenia na energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 3,57 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (18 opraw)

5,49 tony

1,92 tony

3,577 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

18 SZTUK X 1300 ZŁ =23 400 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
18 opraw x228zł=4104 zł
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23,50 zł rocznie
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4.16 SOŁECTWO CZERNIN: UL. REYMONTA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Płytki
4, 5 m
Betonowy
12
8m
1m
25 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

12
Soda
70 W
1m
20°
Linia kablowa
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,67
0,69
0,76
8

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oprawy nowe – firmy Philips spełniające normy. Słupy betonowe. Proponowana modernizacja na nowe
oprawy energooszczędne LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,38 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (12 opraw)

3,66 tony

1,28 tona

2,38 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 12
OPRAW

12 SZTUK X 1300 ZŁ =15 600 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
12 opraw x228zł=2736 zł
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23,50 zł rocznie
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4.17 SOŁECTWO CZERNIN: UL. SPORTOWA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
Energetyczne
8
8m
2-6m
30 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

8
Soda
70 W
0,5 m
20°
Nad linia/ napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,54
0,59
0,66
9

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oprawy oświetleniowe Malaga firmy Philips. Słupy energetyczne. Cofnięte mocno od jezdni (zdjęcie prawe).
Konieczne wydłużenie wysięgników. Proponowana modernizacja na nowe oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,39 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (8 opraw)

2,13 tony

0,74 tony

1.39 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

8 SZTUK X 1300 ZŁ =10 400 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
8 opraw x228zł=1824 zł

186

23,50 zł rocznie
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4.18 SOŁECTWO CZERNIN: ULICA ZIELNA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Asfalt
3m
Beton
7
9m
0,5 m
20 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

7
Soda
70 W
1m
20 °
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe)

WYNIK
BADAŃ
10
6,14

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI

Strona
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Nowe oprawy na wysokich słupach na wąskiej uliczce osiedlowej. Normy spełnione jednak ulica jest
prześwietlona. Konieczna redukcja mocy. Wskazana modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,80 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (7 oprawy)

1,22 tony

0,42 tony

0,80 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

7 SZTUKI X 1300 ZŁ =9100 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
7 opraw x228zł=1596 zł

188

23,50 zł rocznie
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4.19 SZTUMSKIE POLE: DROGA DO SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Kostka
7m
Metalowy Valmont
40
6m
0, 2 m
20 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

40
soda
70 W
0,2 m
10°
Linia kablowa
0, 5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Wysoka (słupy metalowe)

WYNIK
BADAŃ
0,79
0,53
0,70
9

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Słupy oświetleniowe nowe – metalowe. Oprawy nowe, estetyczne Malaga firmy Philips o mocy 70 W.
Oświetlenie może zostać zmodernizowane na nowe energooszczędne oprawy LED. Wskazane zainstalowanie
systemu LEDMICON oświetlenia współbieżnego. Na drogach tego typu wskazane jest instalowanie
oświetlenia LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 30 W.
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 7,94 ton – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (40 opraw)

12,21 tony

4,27 ton

7,94 ton mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

40 SZTUK X 1300 ZŁ =52 000 zł netto
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku, Cena katalogowa –obniżki do
30%

Koszt zakupu: 1300 zł netto
Efekt oszczędnościowy
40 opraw x228zł=9120 zł
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4.20 SOŁECTWO GORAJ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S5
Płyty jumbo
5m
ŻN energetyczny
4
8m
2m
25 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

4
Soda
70 W
0,2 m
10°
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
10,03
4,88

NORMA
3
0,60

WNIOSKI

Strona
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Droga z płyt jumbo. Lokalny ruch. Słupy energetyczne za wysokie na ten rodzaj ulicy. Oświetlenie nowe.
Oprawy Philips Malaga o mocy 70 W. Oświetlenie spełnia wymagane parametry. Oświetlenie jest za mocne
na ten rodzaj drogi. Modernizacja wskazana na energooszczędne oprawy LED o mocach niższych niż 70 W.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,80 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,22 tony

0,42 ton

0,80 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł 23,50
zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 4
OPRAW

4 SZTUKI X 1300 ZŁ =5200 zł netto
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku, Cena katalogowa –obniżki do
30%

Koszt zakupu: 1300 zł netto
Efekt oszczędnościowy
4 opraw x228zł=912 zł
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4.21 SOŁECTWO GOCISZEWO ULICA: DROGA KRAJOWA NR 55

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 5
Asfalt
9m
ŻN energetyczny
24
8m
3,0 m
30 m
Oprawa SGS 203 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

24
Soda
100 W
0,50 m
10 °
Linia kablowa
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

Dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska

WYNIK
BADAŃ
0,52
0,61
0,62
7

NORMA
0,50
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Droga krajowa nr 55. Estetyka instalacji niska – sieć wspólna na słupach energetycznych. Oprawy sodowe
SGS 203 – stare oświetlenie Normy są spełnione. Proponowana wymiana na nowe oprawy sodowe
lub na oprawy LED. Zalecana również modernizacja słupów oświetleniowych – uwarunkowana
jednak ustaleniami z Grupą ENERGA.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4,92 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100W + 20 W moc
statecznika)

63 W

Moc niższa o 57 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 482
kWh

63W x 4024 h/1000=253 kWh

229 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (24 oprawy)

10,32 tony

5,4 tony

4,92 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

482kWh x 0,70 zł = 337 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

160 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

456,50 zł

225 zł

231 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

24 SZTUKI X 100 ZŁ =38 400 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto

Efekt oszczędnościowy
26 opraw x 231=5544 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.22 SOŁECTWO GOŚCISZEWO: OSIEDLE POD LASEM

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Płyty jumbo/grunt
5m
ŻN energetyczny/beton
7
7m
1,5 m
55 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

7
soda
70 W
0,2 m
10 °
Linia napowietrzna
1,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
4,18
0,51

NORMA
3,00
0,60

Strona

Droga wiejska o kiepskiej nawierzchni na tzw. osiedlu leśnym. Słupy w dużej odległości od siebie.
Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Duże odstępy pomiędzy oprawami. Oprawy o mocy 70 W
spełniają parametry średniego natężenia. Jedynie minimalne natężenie za niskie ze względu na odległości
pomiędzy słupami. Oprawy Malaga Phillips o dobrym standardzie. Oprawy nowe nie powinny być
wymieniane. Po okresie eksploatacji około 2020 wymiana na oświetlenie LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,13 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (7 oprawy)

2,13 tony

1 tona

1,13 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

7 SZTUK X 1500 ZŁ =10 500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
7 opraw x 155=1085 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.23 SOŁECTWO GOŚCISZEWO: DROGA NA WĘGRY, BOCZNE DROGI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
gruntowa
5m
ŻN energetyczny
19
7m
2m
50 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

22
soda
70 W
0,2 m
10 °
Linia napowietrzna
1,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

Brak (oprawy nie kierują po linii ulicy)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
5,63
0,46

NORMA
5,00
1,00

Strona

Słupy w dużej odległości od siebie. Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Oprawy o mocy 70 W
spełniają parametry średniego natężenia. Jedynie minimalne natężenie za niskie ze względu na odległości
pomiędzy słupami. Oprawy Malaga Phillips o dobrym standardzie. Proponowana modernizacja na nowe
oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,88 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (22 oprawy)

6,71 tony

3,38 tony

3,33 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

22 SZTUKI X 1500 ZŁ =33 000 zł netto, Cena katalogowa –
obniżki do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto

Efekt oszczędnościowy
22 opraw x 155=3410 zł

Strona
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23,50 zł rocznie

4.24 SOŁECTWO GOŚCISZEWO: DROGA DO OSIEDLA POD LASEM

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
asfalt
5m
ŻN energetyczny
5
8m
2m
40 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

5
soda
70 W
1m
10 °
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
7,96
3,18

NORMA
5
1

WNIOSKI
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Droga asfaltowa o kiepskiej nawierzchni, równoległa do drogi krajowej. Słupy kiepskiej jakości – stare
energetyczne. Oprawy o mocy 70 W spełniają parametry średniego natężenia. Oprawy Malaga Phillips o
dobrym standardzie. Możliwa modernizacja opraw na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,76 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (5 oprawy)

1,52 tony

0,76 tony

0,76 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

5 SZTUK X 1500 ZŁ =7 500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
5 opraw x 155=775 zł
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23,50 zł rocznie

4.25 SOŁECTWO GÓRKI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
OŻ betonowy
5
8m
1,5 m
35 M
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

5
Soda
70 W
1m
10 °
Linia kablowa
0,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,47
0,49
0,52
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Ulica należycie oświetlona. Nowe oprawy Malaga o mocy 70 W. Modernizacja możliwa na nowe ,
energooszczędne oprawy LED o mocach niższych niż 70 W.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W

Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1 tonę – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (5 opraw)

1,50 tony

0,50 ton

1 tona mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat na
jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
5 OPRAW

5 SZTUK X 1300 ZŁ =6500 zł netto
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Koszt zakupu: 1300 zł netto
Efekt oszczędnościowy
5 opraw x228zł=1160 zł
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23,50 zł rocznie
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4.26 SOŁECTWO GRONAJNY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
8
8m
4m
50 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

8
Soda
70 W
0,5 m
10°
Linia napowietrzna/nad linią
0,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,40
0,30
0,35
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oprawy nowe Malaga o mocy 70 W. Niestety normy nie są spełnione ze względu na krótkie wysięgniki i zbyt
duże odległości pomiędzy słupami. Wskazane zamontowanie dłuższych wysięgników lub/i wstawienie
dodatkowych słupów. Proponowana modernizacja na nowe oprawy LED
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1 tonę – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (8 opraw)

2,24 tony

1,24 tony

1 tona mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

8 SZTUK X 1500 ZŁ =12 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
8 opraw x 155=1260 zł
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23,50 zł rocznie

4.26 SZTUMSKIE POLE: ŚCIEŻKA ROWEROWA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S3
Kostka
5m
Metalowy Valmont
16
7m
0 ,5 m
20 m
SITECO

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

16
Soda
70 W
0m
0°
Linia kablowa
0m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Dobra (słupy metalowe)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
11,14
6,06

NORMA
7,50
1,50

WNIOSKI
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Słupy oświetleniowe nowe – metalowe. Oprawy sodowe SITECO – o mocy 70 W. Ścieżka rowerowa.
Proponowana modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED. Obecne oprawy mogą zostać zastąpione
bardziej energooszczędnymi oprawami LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3140lm, Strumień świetlny (Lampy): 3140 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (16 opraw)

6 ton

2 tony

4 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 16
OPRAW

16 SZTUK X 1700 ZŁ =27 200 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
16 opraw x228zł=3648 zł
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23,50 zł rocznie
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4.27 SOŁECTWO KONIECWAŁD: DROGA KRAJOWA NR 55

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 5
asfalt
7m
ŻN energetyczny
4
8m
1-3m
>90 m
Oprawa SGS 203 Philips (1 sztuka)
Oprawa SGS 102 Malaga 2 (4 sztuki)
4
soda
100 W
0,50 m
5°
Linia kablowa
1,5 m
żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

słabe (słupy w różnej odległości od krawędzi jezdni)
Niskie (oświetlenie sodowe)
niska

WYNIK
BADAŃ
0,20
0,01
0.01
15

NORMA
0,50
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Droga krajowa nr 55. Estetyka instalacji niska – sieć wspólna na słupach energetycznych. Oprawy sodowe
SGS 103(Malaga) 100 W – nowe oświetlenie. Normy są niespełnione gdy odległości pomiędzy słupami około
100 m. Ulica niedoświetlona. Jedynie jedna oprawa stara SGS 203. Proponowana wymiana na nowe
oprawy LED. Zalecana modernizacja słupów oświetleniowych – uwarunkowana jednak ustaleniami z
ENERGA Operator.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6414 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7550 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 47 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 47 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,7 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)

63 W

Moc niższa o 57 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 429
kWh

63 W x 4024 h/1000=225 kWh

204 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,52 tony

0,82 ton

0,70 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

429 kWh x 0,70 zł = 300 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

420 zł

205 zł

215 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI OPRAW

4 SZTUKI X 1600 ZŁ =6400 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto
Efekt oszczędnościowy
4 oprawyx 215=860 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.28 SOŁECTWO KONIECWAŁD: DROGA NA GRONAJNY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
energetyczne
5
8m
1m
90 - 100 m
Malaga Philips
AmbarSchreder
5
soda
70 W
0,2 m
5°
Linia kablowa
1m
żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

Słabe (odległości pomiędzy słupami)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe)

WYNIK
BADAŃ
0,30
0,30
0,26
7

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Droga wiejska, wewnątrz wsi. Oświetlenie nowe w większości Malaga Philips o mocy 70 W. Zamontowana
jest też jedna oprawa firmy SchrederAmbar. Normy nie są spełnione, gdyż słupy w zbyt dużej odległości od
siebie. Modernizacja opraw możliwa na nowe energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 26 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 26 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,38 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

63 W

22 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

90 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (5 opraw)

1,50 tony

1,12 tony

0,38 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

63 zł rocznie na korzyść oprawy
LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

135 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

5 SZTUK X 1700 ZŁ =8500 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Efekt oszczędnościowy
5 opraw x153zł=765 zł
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23,50 zł rocznie
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4.29 SOŁECTWO KONIECWAŁD: WIEŚ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
grunt
4m
energetyczne
10
8m
3m
40 m
Malaga Philips
AmbarSchreder
10
soda
70 W
0,5 m
10 °
Linia napowietrzna
1m
żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

Słabe (odległości pomiędzy słupami)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
6,23
1

NORMA
5,00
1

WNIOSKI

Strona
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Droga wiejska, wewnątrz wsi. Oświetlenie nowe w większości Malaga Philips o mocy 70 W. Normy są
spełnione. Proponowana modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,50 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (10 opraw)

3 tony

1,50 ton

1,50 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

10 SZTUK X 1500 ZŁ =15 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto

Efekt oszczędnościowy
10 opraw x 155=1550 zł
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23,50 zł rocznie

4.30 SOŁECTWO KONIECWAŁD PGR

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Płytki
7m
ŻN energetyczny
8
8m
1,5 m
30 M
Malaga SGS/OUR

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
Soda/rtęć
70 W/150 W
0,5 m
10 °
Nad Linią/napowietrzna
1m
Żółta/biała

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,47
0,49
0,52
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Ulica należycie oświetlona. Nowe oprawy Malaga o mocy 70 W. Dwie oprawy rtęciowe przy dworze oraz
jedna na elewacji przy wjeździe do zakładu. Modernizacja możliwa na nowe , energooszczędne oprawy LED
o mocach niższych niż 70 W.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm, Moc opraw: 30.0 W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,19 ton – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:



PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,83 tony

0,64 ton

1,19 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat
na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej
oprawy (energia +
wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

132 zł

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 6
OPRAW

6 SZTUK X 1000 ZŁ =6000 zł netto
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

23,50 zł rocznie

Koszt zakupu: 1000 zł netto

Efekt oszczędnościowy
6 opraw x228zł=1368
Zł
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czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
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4.31 SOŁECTWO KOŚLINKA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S3 (natężenie)
Asfalt
5m
Energetyczny
6
8m
2m–5m
20 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
Soda
70 W
0,5 m
10 °
Linia kablowa
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy betonowe)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
12,00
6,83

NORMA
7,50
1,50

WNIOSKI

Strona
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Oświetlenie poprawne. Nowe oprawy sodowe Malaga o mocy 70 W. Oświetlenie spełnia wymagane normy.
Możliwa modernizacja oświetlenia na nowe energooszczędne oprawy LED. Jeden ze słupów przed ścieżką
rowerową mocno cofnięty od drogi – około 7m.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,19 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,83 tony

0,64 tona

1,19 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 6
OPRAW

6 SZTUK X 1300 ZŁ =7800 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
6 opraw x228zł=1368 zł
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23,50 zł rocznie
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4.32 SOŁECTWO MICHOROWO

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
4
8m
3m
35 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

4
Soda
70 W
0,5 m
10°
Linia napowietrzna/nad linią
0,5 m
Żółta

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
0,50
0,45
0,43
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

WNIOSKI
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Słupy energetyczne o niskiej jakości. Oprawy nowe Malaga SGS 101 o mocy 70 W. Ewentualne dołożenie
jednej oprawy na słupie energetycznym (zdjęcie prawe powyżej). Normy spełnione. Proponowana
modernizacja na nowe oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,76 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,22 tony

0,46 ton

0,76 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

4 SZTUKI X 1500 ZŁ =6000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto

Efekt oszczędnościowy
15 opraw x 155=2235 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.33 SOŁECTWO NOWA WIEŚ ULICA: DROGA KRAJOWA NR 55

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 5
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
15
8m
4,0 m
50 m
Oprawa SGS 203 Philips (1 sztuka)
Oprawa SGS 201 Malaga
15
Soda
70 W
0,00 m
10 °
Linia kablowa
1m
Żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

Dobre (słupy w różnej odległości od krawędzi jezdni)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska

WYNIK
BADAŃ
0,33
0,39
0,30
12

NORMA
0,50
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Droga krajowa nr 55. Estetyka instalacji niska – sieć wspólna na słupach energetycznych. Oprawy sodowe
SGS 1(Malaga) – nowe oświetlenie. Normy nie są spełnione. Słupy w zbyt dużej odległości od siebie.
Jedynie jedna oprawa stara SGS 203 na słupie (zdjęcie). Proponowana wymiana na nowe oprawy LED.
Zalecana modernizacja słupów oświetleniowych – uwarunkowana jednak ustaleniami z ENERGA
Operator. Obecnie zbyt niskie moce zainstalowanych opraw – jedynie 70 W.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6414 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7550 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 34 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 34 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,56 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 20 W moc
statecznika)

63 W

Moc niższa o 57 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 342 kWh

63 W x 4024 h/1000=225 kWh

117 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (15 opraw)

4,56 tony

3 tona

1,56 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

342 kWh x 0,70 zł = 239 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

82 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

358 zł

205 zł

153 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 15
OPRAW

15 SZTUK X 1600 ZŁ =24 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto
Efekt oszczędnościowy
15 opraw x 153=2295 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.34 SOŁECTWO NOWA WIEŚ: OSIEDLE POD LASEM

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Płyty jumbo
5m
ŻN energetyczny
4
8m
1m
50 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

4
Soda
70 W
0,5 m
10 °
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
5,25
0,65

NORMA
5
1
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Droga z płyt jumbo o kiepskiej nawierzchni. Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Oprawy o mocy 70
W spełniają parametry średniego natężenia. Oświetlenie minimalne na niskim poziomie. Wynika to z dużej
odległości pomiędzy oprawami. Oprawy Malaga Phillips o dobrym standardzie. Możliwa modernizacja na
energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,76 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (4 oprawy)

1,22 tony

0,46 ton

0,76 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

4 SZTUKI X 1500 ZŁ =6000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto

Efekt oszczędnościowy
15 opraw x 155=2235 zł
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23,50 zł rocznie

4.35 SOŁECTWO NOWA WIEŚ: STACJA OBSŁUGI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Gruntowa
3m
ŻN energetyczny
2
8m
3m
50 - 100 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

2
Soda
70 W
0,0 m
10 °
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Słabe (tylko dwie oprawy)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
4,25
0,45

NORMA
5
1
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Droga z płyt jumbo o kiepskiej nawierzchni. Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Oprawy o mocy
70W. Oświetlenie nie spełnia parametrów średniego natężenia. Oświetlenie minimalne na niskim poziomie.
Wynika to z dużej odległości pomiędzy oprawami. Oprawy Malaga Phillips o dobrym standardzie.
Proponowana modernizacja na nowe oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,35 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (2 oprawy)

0,60 tony

0,23 ton

0,35 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

2 SZTUKI X 1500 ZŁ =3000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
2 oprawy x 155=310 zł
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23,50 zł rocznie

4.36 SOŁECTWO UŚNICE - PARPARY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
Asfalt/grunt
5m
Energetyczne
32
8m
0,5 – 1,0 m
50 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

32
Soda
70 W
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)
WYNIK
BADAŃ
5,38
0,69

NORMA
5,00
1,00

WNOSKI
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Oprawy nowe Malaga o mocy 70 W. Normy średnie są spełnione. Minimalne natężenie jest poniżej
wymaganego 1 lux ze względu na duże odległości pomiędzy słupami. Obecnie modernizacja jest wskazana.
Proponowana wymiana opraw na energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4,84 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (32 opraw)

9,76 tony

4,92 tona

4,84 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

32 SZTUK X 1500 ZŁ =48 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto

Efekt oszczędnościowy
32 opraw x 155=4960 zł

Strona
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23,50 zł rocznie

4.37 SOŁECTWO PIEKŁO: DROGA WOJEWÓDZKA 605

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
asfalt
8m
energetyczne
10
8m
2m
30 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

10
soda
70 W
0,2 m
5°
Nad linia/ napowietrzna
0,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,59
0,56
0,56
9

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Droga wojewódzka. Oświetlona zgodnie z normami. Poziom wskaźników wyższy od wymaganych norm.
Możliwa redukcja mocy w porach nocnych. Możliwa modernizacja na energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W,Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (10 opraw)

3 tony

1 tona

2 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 10
OPRAW

10 SZTUK X 1300 ZŁ =13 000 zł nettoCena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

Efekt oszczędnościowy
10 opraw x228zł=2280 zł

228

23,50 zł rocznie
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4.37 SOŁECTWO PIEKŁO: DROGA WE WSI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
grunt
4m
energetyczne
22
8m
1m–3m
40 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

21
soda
70 W
0,5 m
5°
Pod Linią/ napowietrzna
0,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

słabe
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
3,60
0,56

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI

Strona
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Droga wewnątrz wsi. Oprawy Malaga firmy Philips. Duże odległości pomiędzy słupami. Niski poziom
równomierności oświetlenia. Proponowana modernizacja to instalacja energooszczędnych opraw LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 3,32 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1500 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173
kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (21 opraw2)

6,7 tony

3,38 tony

3,32 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

21 SZTUK X 1500 ZŁ =31 500 zł netto, Cena katalogowa –
obniżki do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
21 opraw x 155=3255 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.38 SOŁECTWO PIETRZWAŁD: WIEŚ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
kocie łby
5m
ŻN energetyczny
9
8m
2m
100 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

9 (4 w PGR)
Soda
70 W
0,5 m
10°
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

Kiepskie, duże odległości
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)
WYNIK
BADAŃ
2,63
0,04

NORMA
5
1

WNIOSKI

Strona
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Drogi wewnątrz wsi. Nowe oprawy sodowe Malaga o mocy 70 W. Normy nie są spełnione ze względu na
zbyt duże odległości pomiędzy słupami. Możliwe dostawienie słupa. Droga wiejska, boczna. Przy
modernizacji oświetlenia i wymianie słupów ustawienie ich w maksymalnej odległości 30 m

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 26 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 26 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,38 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

63 W

22 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

90 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (9 opraw)

2,74 tony

1,12 tony

2,02 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

63 zł rocznie na korzyść oprawy
LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

135 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

9 SZTUK X 1700 ZŁ =15 300 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Efekt oszczędnościowy
9 opraw x153zł=1377 zł
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23,50 zł rocznie
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4.39 SOŁECTWO PIETRZWAŁD: DROGA GŁÓWNA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
7m
ŻN energetyczny
10
8m
2 – 10 m
40 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

10
soda
70 W
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

Kiepskie (słupy rozrzucone)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
0,39
0,38
0,38
12

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Słupy energetyczne. Oprawy nowe Malaga o mocy odpowiedniej dla tego rodzaju ulicy. Część opraw
znacznie cofnięta od skraju drogi. Wynika to z ułożenia sieci. Modernizacja opraw wskazana wraz z wymianą
słupów. Ewentualna redukcja mocy. Modernizacja na oprawy LED kompleksowa połączona w wymianą
słupów po okresie eksploatacji opraw.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 26 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 26 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,75 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

63 W

22 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

90 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (10 opraw)

3 tony

2,25 tony

0,75 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

63 zł rocznie na korzyść oprawy
LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

135 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 10
OPRAW

10 SZTUK X 1700 ZŁ =17 000zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Efekt oszczędnościowy
10 opraw x153zł=1530 zł
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23,50 zł rocznie
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4.40 SOŁECTWO POLASZKI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
6
8m
2m
50 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
Soda
70 W
0,5 m
10°
Linia napowietrzna
0,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,38
0,37
0,21
12

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Słupy energetyczne o niskiej jakości. Oprawy nowe Malaga SGS 101 o mocy 70 W. Jedna oprawa przy polnej
drodze prowadzącej do dawnego dworu. Zbyt duże odległości pomiędzy słupami – stąd niska wartość
parametrów równomierności. Proponujemy zamontować jedną oprawę na słupie energetycznym w środku
pomiędzy już istniejącymi oprawami. Proponowana modernizacja na nowe oprawy LED z dołożeniem
dodatkowej oprawy. Wtedy odległości pomiędzy oprawami będą na poziomie 25 m.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,76 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,52 tony

0,76 tony

0,76 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

6 SZTUK X 1500 ZŁ =9000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto
Efekt oszczędnościowy
6 opraw x 155=930 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy

236

23,50 zł rocznie

4.41 SOLECTWO POSTOLIN: DROGA NA CZERNIN

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
Energetyczny
7
8m
1-3 m
25 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

7
Soda
70 W
0,5 m
10°
Linia napowietrzna
1,5 m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,65
0,65
0,74
8

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Oprawy nowe o mocy 70 W. Droga oświetlona należycie. Proponowana modernizacja istniejącego
oświetlenia na energooszczędne oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,39 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy
LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (7 opraw)

2,13 tony

0,74 tony

1,39 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł
Koszt zakupu: 1300 zł netto

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

7 SZTUK X 1300 ZŁ =9100 zł nettoCena katalogowa –obniżki do 30%,
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku
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Efekt oszczędnościowy
7 opraw x228zł=1596 zł
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23,50 zł rocznie

4.42 SOŁECTWO POSTOLIN: DROGA WE WSI

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
29
8m
1m
45 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

29
Soda
70 W
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Dobre (prosta droga)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
5,18
0,91

NORMA
5,00
1,00
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Droga wewnętrzna – wiejska. Nowe oprawy Malaga o mocy 70 W. Oprawy mogą zostać wymienione na
nowe oprawy LED. Na końcu drogi w kierunku Czernina – konieczny montaż dodatkowej oprawy o mocy 70
W (fotografia prawa). Normy są spełnione – jedynie niski poziom minimalnego natężenia, gdyż odległości
pomiędzy słupami to około 45 m. Jednak jest to typowe dla oświetlenia na terenach wiejskich.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 4,39 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1500 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (29 opraw)

8,85 tony

4,46 tony

4,39 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

29 SZTUK X 1500 ZŁ =43 500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto

Efekt oszczędnościowy
29 opraw x 155=4495 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.43 SOŁECTWO RAMZY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
grunt
3m
ŻN energetyczny
7
8m
3m
40 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

7
soda
70 W
0,2 m
5°
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)
WYNIK
BADAŃ
3,50
0,65

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI

Strona

241

Słupy energetyczne o niskiej jakości. Oprawy nowe Malaga SGS 101 o mocy 70 W. Moc jest odpowiednia na
ten rodzaj drogi. Teren jest oświetlony należycie. Modernizacja możliwa na nowe energooszczędne oprawy
LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,13 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (7 opraw)

2,13 tony

1 tona

1,13 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

7 SZTUK X 1500 ZŁ =10 500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
7 opraw x 155=1085 zł
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Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.44 SOŁECTWO SZPITALNA WIEŚ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4 (natężenie)
Droga gruntowa
5m
ŻN energetyczny/stalowe
10
7m
10 m
50 m
Malaga1 Philips
Malaga 2
10 (8 ALU ROAD)
Soda
70 W/100 W
0,5 m
10 °
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
4,79
0,63

NORMA
5
1
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Droga gruntowa o kiepskiej nawierzchni. Słupy kiepskiej jakości – stare energetyczne. Oświetlenie o mocy 70
W zamontowane na słupach na prywatnych posesjach – znaczne oddalenie od drogi. W związku z czym
zaleca się postawienie nowych słupów w ciągu drogi. Poza tym słup zamontowany z oprawą Malaga o mocy
100 W W środku pola rzepaku. Oprawa ta w założeniu miała oświetlać drogę wojewódzką przebiegającą
przez Szpitalną Wieś. Montaż w ten sposób uwarunkowany jest przebiegiem sieci i ustawienia słupów.
Jednak normy nie są spełnione. Modernizacja na nowe oprawy LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,47 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (10 opraw)

3 tony

1,53 tony

1,47 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

10 SZTUK X 1500 ZŁ =15 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
10 opraw x 155=1550zł
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23,50 zł rocznie

4.45 SOŁECTWO SZTUMSKA WIEŚ ULICA: DOMAŃSKIEGO

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw
Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
5m
ŻN energetyczny
15
8m
2 - 4,0 m
30 m
Oprawa SGS 101 Malaga
16
Soda
70 W
0,20 m
10 °
Linia kablowa
1,0 m
Żółta
Dobre (słupy w różnej odległości od krawędzi jezdni)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska
WYNIK
BADAŃ
0,59
0,56
0,56
9

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

WNIOSKI
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Droga wiejska – powiatowa, prowadząca do Postolina. Normy spełnione. Proponowana modernizacja oświetlenia na
nowe oprawy energooszczędne LED. Cześć opraw z krótkimi wysięgnikami.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,27 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (16 opraw)

4,57 tony

2,3 tona

2,27 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

16 SZTUK X 1500 ZŁ =24 000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto

Efekt oszczędnościowy
16 opraw x 155=2390 zł
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23,50 zł rocznie

4.46 SOŁECTWO: SZTUMSKA WIEŚ : DROGA KRAJOWA NR 55

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw
Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:
Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK BADANIA
ME 5
asfalt
5m
ŻN energetyczny
12
8m
3 - 4,0 m
30 m – 50 m
Oprawa Malaga
12
soda
100 W
0,50 m
10 °
Linia kablowa
1,5 m
żółta
Dobre (słupy w różnej odległości od krawędzi jezdni)
Niskie (oświetlenie sodowe)
niska
WYNIK
BADAŃ
0,36/0,70
0,24/0,56
0,15/0,55
8

NORMA
0,50
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum
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Droga krajowa nr 55. Estetyka instalacji niska – sieć wspólna na słupach energetycznych. Oprawy sodowe
SGS 103(Malaga) 100 W . Normy są niespełnione gdy odległości pomiędzy słupami 50 m. Spełnione gdy
odległości są 30 m. Zalecana modernizacja oświetlenia na nowe oprawy LED. Wskazana byłaby
również wymiana słupów na wyższe, gdyż przy tak znacznych odległościach pomiędzy słupami trudno jest
uzyskać wystarczające poziomy równomierności.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6414 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7550 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 47 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 47 %;
Zmniejszona emisja CO2o 2,18 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)

63 W

Moc niższa o 57 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 429
kWh

63 W x 4024 h/1000=225 kWh

204 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (12 opraw)

4,58 tony

2,4 tona

2,18 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

429 kWh x 0,70 zł = 300 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

420 zł

205 zł

215 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 12
OPRAW

12 SZTUK X 1600 ZŁ =19 200 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto
Efekt oszczędnościowy
12 opraw x 215=2580 zł
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23,50 zł rocznie

4.47 SOŁECTWO SZTUMSKA WIEŚ: OSIEDLE PGR

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S5 (natężenie)
grunt
4m
ŻN energetyczny
6
8m
3m
50 - 100 m
Malaga Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
soda
70 W
1 m
15 °
Linia napowietrzna
1,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

Brak (słupy nie są w linii)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

WYNIK
BADAŃ
3,85
0,18

NORMA
3
0,60

WNIOSKI
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Droga gruntowa, na terenie dawnego PGR. Oświetlenie zamontowane na starych słupach energetycznych.
Nowe oprawy Malaga 70W firmy Philips. Moce odpowiednie do tego rodzaju ulicy. Zbyt duże odległości
pomiędzy słupami. Proponowana modernizacja na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 30 W
Strumień świetlny (Oprawa): 3029 lm, Strumień świetlny (Lampy): 3400 lm
Moc opraw: 30.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 65 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 30 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 65 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1 tonę – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

30 W

55 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343
kWh

30 W x 4024 h/1000=120 kWh

223 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (6 oprawy)

1,52 tony

0,22 ton

1 ton mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

120 kWh x 0,70 zł=84 zł

156 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
23,50 zł rocznie

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

132 zł

228 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

6 SZTUK X 1300 ZŁ =7800 zł netto
Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku, Cena katalogowa –obniżki do
30%

Koszt zakupu: 1300 zł netto
Efekt oszczędnościowy
5 opraw x228zł=1368 zł
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4.48 SOŁECTWO SZTUMSKIE POLE UL. DŁUGA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
asfalt
4m
ŻN energetyczny
6
8m
2m
60 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

6
soda
70 W
0,2 m
10°
Linia napowietrzna
1, 5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji
PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)
WYNIK
BADAŃ
4,21
0,32

NORMA
5
1

WNIOSKI
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Oprawy nowe Malaga o mocy 70 W. Normy nie są spełnione. Oprawy w zbyt dużej odległości od siebie..
Proponujemy modernizację oświetlenia na nowe energooszczędne oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 0,90 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (6 opraw)

1,83 tony

0,92 tony

0,90 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

6 SZTUK X 1500 ZŁ =9000 zł netto, Cena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1500 zł netto
Efekt oszczędnościowy
6 opraw x 155=930 zł
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23,50 zł rocznie

4.49 SOŁECTWO SZTUMSKIE POLE DROGA WOJEWÓDZKA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
asfalt
7m
ŻN energetyczny
7
8m
1m
45 m
Malaga SGS 101/102 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

7
soda
100 W
0,5 m
10°
Nad linią/ napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,54
0,37
0,35
10

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

Strona

Droga wojewódzka. Normy spełnione, jednak niski poziom równomierności oświetlenia. Słupy w zbyt dużej
odległości od siebie. Proponowana modernizacja na nowe oprawy energooszczędne LED.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 47 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 47 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,50 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)

63 W

57 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

120 W x 4024 h /1000= 482 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

229 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy
LED)

Emisja CO2 (7 opraw)

3 tony

1,50 tony

1,50 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

482 kWh x 0,70 zł = 337 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

160 zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

457 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

232 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI
OPRAW

7 SZTUK X 1700 ZŁ =11 900 zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Strona

Efekt oszczędnościowy
7 opraw x232zł=1624 zł
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23,50 zł rocznie

4.50 SOŁECTWO: UŚNICE WIEŚ

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
Płyty jumbo
5m
energetyczne
21
8m
2-5m
40 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

21
soda
70 W
0,5 m
5°
Nad Linia /napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Kiepskie (oprawy nieuporządkowane)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
3,60
0,46

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI

Strona
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Oprawy oświetleniowe nowe. Słupy energetyczne. Cofnięte mocno od jezdni (zdjęcie prawe). Konieczne
wydłużenie wysięgników. Oprawy mogą zostać zmodernizowane na energooszczędne oprawy LED.. Normy
są spełnione jednak duże rozrzucenie słupów powoduje, że minimalne natężenie oświetlenia jest na niskim
poziomie.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 43 W
Strumień świetlny (Oprawa): 4343 lm, Strumień świetlny (Lampy): 5110 lm
Moc opraw: 43.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 101 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:





Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 50 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 43 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 50 %;
Zmniejszona emisja CO2o 3,18 tony – znaczny efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:





czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie, koszt oprawy: 1600 zł netto
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

43 W

Moc niższa o 42 W

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

43W x 4024 h/1000=173 kWh

170 kWh (różnica w zużyciu
energii)

Emisja CO2 (21 opraw)

6,41 tony

3,23 tony

3,18 tony mniej

Koszty energii na oprawę rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

225 kWh x 0,70 zł=157 zł

143zł rocznie na korzyść
oprawy LED

Koszty wymiany źródeł światła przez
okres 7 lat na jedną oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na
oprawę

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł światła+
konserwacja)

360 zł

205 zł

155 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI

21 SZTUK X 1500 ZŁ =31500 zł netto, Cena katalogowa –obniżki
do 30%, Zakup opraw zwraca się w około 5,5 roku.

Koszt zakupu: 1600 zł netto

Efekt oszczędnościowy
21 opraw x 155=3255 zł

Strona

Koszty konserwacji oprawy
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23,50 zł rocznie

4.52 SOŁECTWO WĘGRY

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S5
grunt
3m
ŻN energetyczny
16
8m
3 -5 m
30 – 70 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

16
soda
70 W
0,5 m
5°
Linia napowietrzna
1m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

Brak (słupy rozrzucone po wsi)
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
4,41
0,36

NORMA
3,00
0,60

Strona

Słupy energetyczne o niskiej jakości. Oprawy nowe Malaga SGS 101 o mocy 70 W. Słupy rozrzucone po wsi.
Nie tworzą całości oświetlenia wzdłuż drogi. Normy nie są w części spełnione. Normy spełnione miejscowe w
obrębie zasięgu oświetlenia ze słupa. Proponowana modernizacja na oprawy LED. Konieczne jest
zamontowanie opraw LED o wyższych mocach ze względu na znaczną nierównomierność oświetlenia lub
zmodernizowanie słupów.
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Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 26 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 26 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,28 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

63 W

22 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

90 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (16 opraw)

4,88 tony

3,60 tony

1,28 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

63 zł rocznie na korzyść oprawy
LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

135 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 16
OPRAW

16 SZTUK X 1700 ZŁ =27 200zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Efekt oszczędnościowy
16 opraw x153zł=2160 zł
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23,50 zł rocznie
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4.53 ZAJEZIERZE: DROGA DO CMENTARZA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
ME 6
Asfalt
8m
energetyczny
11
8m
3m
25 - 35 m
SGS 203 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

11
Soda
100 W
1m
20°
Linia napowietrzna
1m
Żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

NORMA
0,30
0,35 (wartość najniższa)
0,40 (wartość najniższa)
15 maksimum

WNIOSKI
Ulica prowadząca do cmentarza. Obecnie zamontowane są tam oprawy sodowe SGS 203 o mocy 150 W.
Proponujemy modernizację na oprawy LED. Normy spełnione jedynie luminancja wzdłużna za niska – ze
względu na duże odległości pomiędzy słupami.
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Luminancja średnia nawierzchni
Równomierność całkowita
Równomierność wzdłużna
Olśnienie TI %

WYNIK
BADAŃ
0,37
0,41
0,36
7

Strona

PARAMETR

V.

Propozycja modernizacji

Efektywność świetlna oprawy: 113lm/W, Strumień świetlny (oprawy): 6200 lm
Moc opraw: 55 W, Temperatura barwowa: 5000 K, liczba diod 16,

VI.

Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia

Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO 2.
Proponujemy zamontowanie nowoczesnych opraw LED.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 46 %. Tak znaczny spadek możliwy jest dzięki
zastosowaniu opraw LED 55 W, które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy
sodowe. Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 54 %;
Zmniejszona emisja CO 2o 3 ton – znaczny efekt ekologiczny w strefie bliskości terenów zielonych

Do analizy przyjęto:
 czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
 koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł
 koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
PARAMETRY

OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

Moc

120 W (100 W + 20 W moc
statecznika)
120 W x 4024 h /1000= 483 kWh

55 W

483 kWh x 0,70 zł = 338,00 zł

221 kWh x 0,70 zł = 183,00 zł

5313 kWh x 0,89 = 4, 7 ton CO2

2013 kWh x 0,8 = 1,7 tony CO2

3 wymiany x 55 zł = 165 zł
Koszt roczny: 23,50 zł

Brak

96 zł rocznie na oprawę

48 , 00 zł

Zysk 48,00 zł

457, 50 zł

231, 00 zł

+ 226, 50 zł zysku

6 opraw x 1500 zł netto = 9000 zł netto
Cena katalogowa –obniżki do 30%, Zakup opraw zwraca się w 4,5 roku

226 x 6 =1356 zł netto
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Koszty energii na oprawę
rocznie
Emisja roczna CO 2
(wszystkie 11 opraw)
Koszty wymiany źródeł
światła przez okres 7 lat
na jedną oprawę
Koszty
konserwacji
oprawy
Roczne
koszty
jednej
oprawy
(energia
+
wymiana źródeł światła+
konserwacja)
Koszty
modernizacji
opraw

55 W x 4024 h/1000=221 kWh

Strona

Ilość zużytej energii na
oprawę rocznie

EFEKT
MODERNIZACYJNY
65 W na korzyść
oprawy LED
262 kWh (różnica w
zużyciu
energii
na
korzyść oprawy LED)
155,00 zł rocznie na
korzyść oprawy LED
Spadek emisji CO2 o
3 tony
Zysk 23,50 zł na
oprawę rocznie

4.54 SOŁECTWO ZAJEZIERZE: OSIEDLA

PARAMETR
Kategoria oświetleniowa
Nawierzchnia drogi
Szerokość drogi
Typ słupa
Ilość słupów
Wysokość słupa
Odległość od krawędzi jezdni
Odległości między słupami
Rodzaje opraw

WYNIK BADANIA
S4
asfalt
5m
energetyczne
18
8m
2 m
70 m
Malaga SGS 101 Philips

Ilość opraw
Typ źródła światła
Moc oprawy
Wysokość wysięgnika
Kąt
Mocowanie oprawy
Długość wysięgnika
Barwa światła:

18
soda
70 W
1m
5°
Linia napowietrzna
0,5 m
żółta

Parametry jakościowe:
Prowadzenie wzrokowe:
Oddawanie barw:
Estetyka instalacji

dobre
Niskie (oświetlenie sodowe)
Niska (słupy energetyczne)

PARAMETR
Średnie natężenie oświetlenia
Minimalne natężenie oświetlenia

WYNIK
BADAŃ
3,76
0,18

NORMA
3,00
0,60

WNIOSKI

Strona
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Oświetlenie nowe. Oprawy Malaga sodowe o mocy 70 W. Moce są adekwatne do tego rodzaju drogi. Normy
nie są spełnione ze względu na zbyt duże odległości pomiędzy słupami blisko 70 m. Konieczne dostawienie
słupów pomiędzy. Proponowana modernizacja na nowe oprawy LED.

Propozycja modernizacji: wymiana opraw
Oprawa uliczna LED o mocy 63 W
Strumień świetlny (Oprawa): 6482 lm, Strumień świetlny (Lampy): 7600 lm
Moc opraw: 63.0 W, Efektywność świetlna oprawy: 102 lm/W
Analiza opłacalności modernizacji oświetlenia
Istniejące oświetlenie sodowe generuje wysokie zużycie energii elektrycznej, które znacznie obciąża
budżet miasta w zakresie opłat za energię elektryczną. Wysokie zużycie energii to także wysoka emisja CO2.,
Wskazane jest montowanie opraw o niższych mocach, które spełniają wszystkie kryteria wymagane
przepisami normy.
Dzięki modernizacji zyskujemy:




Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej o 26 %. spadek możliwy jest dzięki zastosowaniu
opraw LED 63 W , które spełniają te same parametry co dotychczasowe oprawy sodowe.
Zużycie energii elektrycznej jest znacząco niższe o 26 %;
Zmniejszona emisja CO2o 1,28 tony – efekt ekologiczny;

Do analizy przyjęto:




czas świecenia oprawy: 4024 h rocznie, koszt energii 0,70 zł za kWh
zastosowano wskaźnik emisji CO2 dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący WE = 890
kg/MWh (czyli 0,89 kg/kWh)
koszt wymiany źródła światła przez okres 7 lat (165 zł netto, trzy grupowe wymiany), koszt roczny
23,50 zł , koszt konserwacji oprawy sodowej: 8 zł netto miesięcznie,
Tabela porównawcza efektów modernizacji oświetlenia
OPRAWA SODOWA

OPRAWA LED

PORÓWNANIE

Moc

85 W (70 W + 15 W moc
statecznika)

63 W

22 W na korzyść oprawy LED

Ilość zużytej energii na oprawę
rocznie

85 W x 4024 h /1000= 343 kWh

63 W x 4024 h/1000=253 kWh

90 kWh (różnica w zużyciu
energii na korzyść oprawy LED)

Emisja CO2 (18 opraw)

4,88 tony

3,60 tony

1,28 tony mniej

Koszty energii na oprawę
rocznie

343 kWh x 0,70 zł = 240 zł

253 kWh x 0,70 zł=177 zł

63 zł rocznie na korzyść oprawy
LED

Koszty wymiany źródeł światła
przez okres 7 lat na jedną
oprawę

3 wymiany x 55 zł = 165 zł

BRAK KOSZTÓW

+ 23,50 zł rocznie na oprawę

Koszty konserwacji oprawy

96 zł (roczna konserwacja)

48 zł

+ 48 zł rocznie na oprawę

Roczne koszty jednej oprawy
(energia + wymiana źródeł
światła+ konserwacja)

360 zł

225 zł
Koszt zakupu: 1700 zł netto

135 zł zysku

KOSZTY MODERNIZACJI 18
OPRAW

18 SZTUK X 1700 ZŁ =30 600zł nettoCena katalogowa –obniżki do
30%, Zakup opraw zwraca się w 10 lat

Efekt oszczędnościowy
18 opraw x153zł=2754 zł
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23,50 zł rocznie
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ROZDZIAŁ 5
Wnioski wynikające

z

uwzględnieniem

propozycji

oświetlenia ulicznego w gminie Sztum (zestawienie
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Rozdział 5
Wnioski wynikające z audytu z uwzględnieniem propozycji modernizacji
oświetlenia ulicznego w Sztumie

Oświetlenie należące do miasta zlokalizowane na terenie sołectw to w większości
oświetlenie nowe, w dobrym stanie technicznym. Oświetlenie na terenie samego miasta to
starsze oprawy SGS 203



Na terenie miasta zamontowana jest duża ilość oświetlenia nowego o mocach znacznie
przewyższających wymagane parametry oświetleniowe. Implikuje to poważne problemy,
gdyż znacznie rosną opłaty za energię elektryczną w sytuacji, gdy tak wysokie poziomy
luminancji lub natężenia oświetlenia nie są wymagane,



Brak znaczącej ilości oświetlenia LED – na terenie miasta,



Brak oświetlenia z reduktorami mocy,



Częste połączenie na ulicach oświetlenia miejskiego z oświetleniem ENERGI (rodzi to wiele
problemów z zakresu koordynacji działań, planowania),



Ograniczone możliwości wpływania na stan oświetlenia, spełnianie norm oraz używanie
odpowiedniej mocy opraw do klasy ulicy w zakresie oświetlenia należącego do ENERGI.



Problematyczna wymiana oświetlenia na sieciach wspólnych z ENERGA Operator



Oddawanie barw - na terenie miasta zamontowane jest w większości oświetlenie sodowe,
stąd poziom oddawania barw jest niski. Barwa żółta korzystna jest ewentualnie w
obszarach dróg szybkiego ruchu i arterii komunikacyjnych.



Prowadzenie wzrokowe – jest to istotny parametr na drogach krętych, gdzie po linii
oświetlenia można stwierdzić w jakim kierunku biegnie droga. Większość ulic w Sztumie
spełnia te parametry.



Na terenie wiejskim normy oświetleniowe często są niespełnione ze względu na: zbyt duże
odległości pomiędzy słupami, umiejscowienie słupów w dużej odległości od jezdni – często
na prywatnych posesjach.



Istnieją miejsca niedoświetlone szczególnie na terenach wiejskich

Strona
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Przeprowadzony audyt oświetlenia ulicznego należącego do Sztumu pozwolił na wyciągnięcie kilku
istotnych wniosków:
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proponowanej modernizacji oświetlenia
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ROZDZIAŁ 6
Prezentacja efektu ekonomicznego, jakościowego i ekologicznego

Zestawienie zbiorcze efektu energetycznego oraz ekologicznego – część miejska

Ilość słupów

3

4

5

zużycie roczne po
modernizacji

2

Zużycie roczne (kWh)

1

Ilość opraw

Nazwa
Rodzaj słupa

Lp

oszczędność CO2

Oświetlenie po
modernizacji

Istniejące oświetlenie

6

7

8

1045,5

362,16

0,60817

4435,92

2172,96

2,01403

42408

17963,136

21,7559

4920

1609,6

2,94626

2091

965,76

1,00146

9364,72

4587,36

4,25185

1394

643,84

0,66764

2788

1287,68

1,33528

10503

2535,12

7,09141

1045,5

482,88

0,50073

11500,5

3875,112

6,7866

1394

643,84

0,66764

4929,4

2675,96

2,00556

19467

5915,28

12,061

9335,76

3412,352

5,27183

2439,5

1126,72

1,16837

5421,68

2213,2

2,85555

985,76

338,016

0,57649

10350,5

5070,24

4,69941

2091

965,76

1,00146

2439,5

1126,72

1,16837

4879

2253,44

2,33675

Miasto Sztum
1

Baczyńskiego

ŻN

3

3

2

Barczewskiego

ZN

9

9

3

stalowe

95

124

4

Bulwar
Bulwar Boisko + bulwar plac
zabaw

stalowy

10

10

5

Chełmińska

ŻN

6

6

6

Chopina

ŻN

19

19

7

Czarneckiego

stalowy

4

4

8

Czarneckiego

ŻN, Mur

8

8

9

Domańskiego

10

Fiszera

11

Gala Anonima

12

Gdańska

13

15

Gruntowe koło zamku
Jagiełły oraz rondo
przedzamcze
Jagiełły parking plus
Pieniężnego do granicy miasta

16

Kalksteina

17

Kasprowicza

ŻN

10

11

18

Kasztelańska

stalowy

2

4

19

Kochanowskiego

ŻN

21

21

20

Koniecpolskiego

ŻN

6

6

21

Konopnickiej

ŻN

7

7

22

Kopernika

ŻN

14

14

9

9

ŻN

3

3

stalowy

26

33

ŻN

4

4

ZN

21

21

stalowy

16

24

ŻN

7

7
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ŻN, OZ

ŻN

11

11

24

Królowej Jadwigi

ŻN

2

2

25

Kwiatowa

ZN

8

8

26

Kwidzyńska

ŻN

16

17

27

Lipowa

ŻN

5

5

28

ŻN

9

9

29

Mickiewicza
Mickiewicza Parking,
Targowisko

stalowe

19

19

30

Młyńska

ŻN

4

4

31

ŻN

7

10

32

Morawskiego
Nowe rondo Mickiewicza i
Jagiełły

stalowy

33

Nowowiejskiego

OZ, ŻN

32

32

34

Ogrodowa

ZN

5

5

35

Osiedle Parkowe

stalowe

24

29

36

Osiedle Witosa

ZN

18

18

37

Osińskiego

stalowy

4

4

38

Paderewskiego

ŻN

6

6

39

Plac Wolności

stalowy

14

20

40

stalowy

5

5

41

Plebiscytowa
Polna oraz droga do
cmentarza Zajezierze

ZN

17

17

42

Radosna

ZN

5

5

43

Reja

44

46

Sienikiewicza
Sienikiewicza ścieżka
rowerowa + za stacją
bęzynową
Sienkiewicza rondo + wjazd
nowowiejskiego

47

45

5421,68

2213,2

2,85555

697

402,4

0,26219

1126,72

869,184

0,22921

8364

3621,6

4,22074

2464,4

1126,72

1,19054

10701

2535,12

7,26763

6621,5

2559,264

3,61539

1394

482,88

0,8109

3485

1609,6

1,66911

8852,8

5975,64

2,56067

13339,5

6518,88

6,07037

1589,5

647,864

0,83806

10106,5

4828,8

4,69715

6273

2897,28

3,00439

1394

338,016

0,93983

2091

965,76

1,00146

6970

2172,96

4,26937

1742,5

422,52

1,17478

8378,96

3219,2

4,59219

704,2

543,24

0,14325

17136,6

7082,24

8,94838

17712

9657,6

7,16842

8015,5

2776,56

4920

2816,8

1,87185

2788

1287,68

1,33528

5100

2257,464

2,52986

1742,5

804,8

0,83455

10455

4828,8

5,00732
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Kościuszki

7822,8

7822,656

0,00013
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ŻN, OŻ

27

30

ŻN

35

36

Stalowe

23

23

stalowe

6

10

Skłodowskiej - Curie

ŻN

8

8

48

Słoneczna

ZN

14

15

49

Słowackiego

50
51

ŻN

5

5

Spokojna

stalowe

24

30

Ścieżka Za jeziorem

stalowy

72

4,66266

53

Władysława IV

54

ZN

3

3

stalowy

34

35

Wojciechowskiego

ŻN

28

29

55

Zacisze

ZN

13

13

56

Związku Jaszczurczego
Żeromskiego Miasto i
Sztumskie Pole

stalowy

6

6

ŻN

24

24

SUMA

791

1002

57

960

378,256

0,51775

12197,5

4527

6,82675

10701

4667,84

5,36951

1830,92

1412,424

0,37246

2091

507,024

1,40974

11808

4748,32

6,28312

372227,3

161752,73

187,32
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Prezentacja efektu ekonomicznego, jakościowego i ekologicznego
proponowanej modernizacji oświetlenia – część miejska

1. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH – MOCE OPRAW
Moc oraz ilość opraw przed modernizacją

Moc oraz ilość opraw po modernizacji

1002 oprawy (90787 W)

1038 opraw ( 39452 W)

Spadek mocy zainstalowanej o 51 335 W (51,335 kW)

2. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH – ZUŻYCIE I OPŁATY ZA
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Zużycie energii przed
modernizacja

koszty energii przed
modernizacja

Zużycie energii po
modernizacji

Koszty energii po
modernizacji

372 227,3kWh

161 546,51 zł

161 752,73 kWh

70 200,36 zł

Spadek zużycia energii elektrycznej o: 210 474,57 kWh
Spadek opłat za energię elektryczną po modernizacji: 91 346 zł

3. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH –EMISJA CO2
Emisja CO2 przed modernizacją

Emisja CO2 po modernizacji

331 ton

144 ton

Spadek emisji o: 187 ton

4. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH –KOSZTY KONSERWACJI*
Koszty przed modernizacją

Koszty po modernizacji

Całość: 147 842,70 zł netto

20 % (118 274,08 zł)

Spadek kosztów o 29 568,62 zł rocznie

Strona
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*Ponieważ została zawarta nowa umowa na konserwację majątku oświetleniowego został przyjęty
koszt dla konserwacji jednej oprawy w wysokości 12,2956 zł/punkt/miesiąc

5. Analiza rentowności modernizacji
Ilość opraw ulicznych: 1002 sztuki
Koszt oprawy ulicznej: średnio 1400 zł netto
RAZEM: Koszt opraw : 1 402 800 zł
- Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej: 91 346 zł
- różnica w kosztach konserwacji 1038 sztuk opraw rocznie : 29 568,62 zł
Razem efekt modernizacyjny: 119 914,62 zł

Strona
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Stopa zwrotu w latach : 11,7 lat (Od cen katalogowych zwyczajowe obniżki cen
stosowane przez producentów to około 30 - 40 % . Dlatego zwrot inwestycji może być
szybszy – około 6,5 roku)

Prezentacja efektu ekonomicznego, jakościowego i ekologicznego
proponowanej modernizacji oświetlenia- wnioski cześć wiejska

1

2

Ilość opraw

Ilość słupów

zużycie roczne po
modernizacji

Zużycie roczne (kWh)

Nazwa
Rodzaj słupa

Lp

oszczędność CO2

Oświetlenie po
modernizacji

Istniejące oświetlenie

3

4

5

6

7

8

Gmina Sztum
ŻN

11

11

5412

1690,08

2

Biała Góra

ŻN

33

33

11500,5

3983,76

3

Cygusy

ŻN

6

6

2091

724,32

4

Cygusy

stalowe

15

15

5250

1810,8

6

Czernin Akacjowa

ŻN,OŻ

5

5

1742,5

603,6

7

Czernin Donimirskich

ŻN

18

18

6273

2172,96

8

Czernin Osiedle przy Lesie

ZN

20

20

6970

2414,4

9

Czernin Reymonta

OŻ

12

12

4182

1448,64

10

Stalowe

32

54

20077,7

6518,88

11

Czernin Sadowa
Czernin Sadowa wjazd do
sadu+bocznaPienięznego

ZN

6

6

2091

724,32

12

Czernin Sportowa

ZN

8

8

2788

965,76

13

Czernin Topolowa

ŻN, OŻ

6

6

2091

724,32

14

Czernin Zielna

OŻ

7

7

2439,5

845,04

15

Goraj

ŻN

5

5

1742,5

603,6

16

Gościszewo

ŻN

58

58

23229

12152,48

17

Górki

OZ

5

5

1742,5

603,6

19

Koniecwałd

ŻN

25

25

9703

4506,88

20

Koślinka

ŻN

6

6

2091

724,32

21

Michorowo

ŻN

4

4

1394

643,84

22

Nowa Wieś

ŻN

21

21

7318,5

5190,96

23

Papary

ŻN

32

32

11152

5150,72

24

Piekło

ŻN

31

31

10803,5

4587,36

25

Pietrzwałd

ŻN

4

4

1394

482,88

26

Polaszki

ŻN

6

6

2091

965,76

27

Postolin

ŻN

36

36

12546

5432,4

28

Ramazy Małe

ŻN

7

7

2439,5

845,04

29

SSE

stalowe

40

40

13940

4828,8

30

Szpitalna Wieś

stalowe

8

8

2788

965,76

31

Sztumska Wieś

ŻN

33

33

11500,5

6076,24

32

Sztumskie Pole Długa

ZN

6

6

2091

965,76

33

Uśnice

ŻN

21

21

7318,5

3380,16

3,30879
6,68238
1,21498
3,05745
1,01248
3,64494
4,04993
2,42996
12,0538
1,21498
1,61997
1,21498
1,41747
1,01248
9,84703
1,01248
4,61935
1,21498
0,66689
1,89138
5,33514
5,52615
0,80999
1,00034
6,32399
1,41747
8,09986
1,61997
4,82217
1,00034
3,50118
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35

Zajezierze

ŻN

16

16

5576

4506,88

36

Zajezierze

ŻN

2

2

697

563,36

52

Zajezierze Park

stalowe

24

24

8364

2897,28

0,95045
0,11881
4,85991

569

591

212829,7

90700,96

108,5725

SUMA

Przebudowa**

Słupy

Zużycie
Zużycia
CO2 po
Oprawa
Oprawa
energii przed energii po
przebudowie
stara dobudowana modernizacją modernizacji
-1,7203
6
10
2574
4506,88

1 Koniecwałd

ŻN

2 Węgry

ŻN

16

12

5488

7887,04

-2,1351

3 Barlewice

ŻN

3

15

1029

3621,6

-2,3074

4 Pietrzwałd

ŻN

13

18

4459

7484,64

-2,6928

5 Szpitalna Wieś

ŻN

2

2

686

804,8

-0,1057

6 Gronajny

ŻN

8

20

2744

6760,32

-3,5745

48

77

16980

31065,28

-12,5359

SUMA

** dane odnośnie ilości nowych opraw w modernizowanych lokalizacjach pochodzą z programu
funkcjonalno użytkowego sporządzonego zgodnie z wcześniejszymi wnioskami audytorów

1. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH – MOCE OPRAW
Moc oraz ilość opraw przed modernizacją

Moc oraz ilość opraw po modernizacji

639 opraw (56 118 W)

716 opraw ( 26 187 W)

Spadek mocy zainstalowanej o 29 931 W (29,93 kW)

2. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH – ZUŻYCIE I OPŁATY ZA
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Zużycie energii przed
modernizacja

229809,7 kWh

koszty energii przed
modernizacja

Zużycie energii po
modernizacji

Koszty energii po
modernizacji

99 737,40 zł

121766,55 kWh

52 846,68 zł

Spadek zużycia energii elektrycznej o: 108 043,15 kWh
Spadek opłat za energię elektryczną po modernizacji: 46 890,70 zł

Emisja CO2 po modernizacji

204,81 ton

108,33 tony

Spadek emisji o: 96,48 tony
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Emisja CO2 przed modernizacją
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3. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH –EMISJA CO2

4. ANALIZA EFEKTÓW MODERNIZACYJNYCH –KOSZTY KONSERWACJI
Koszty przed modernizacją

Koszty po modernizacji

Całość: 94 282,92 zł

20 % (75 426,42 zł)

Spadek kosztów o 18 856,50 zł rocznie

5. Analiza rentowności modernizacji
Ilość opraw ulicznych: 716 sztuk
Koszt oprawy ulicznej: średnio 1400 zł
RAZEM: Koszt opraw : 1 002 400 zł
- Spadek opłat za zużycie energii elektrycznej: 75 630,20 zł
- różnica w kosztach konserwacji opraw rocznie : 18 856,50 zł
Razem efekt modernizacyjny: 94 486,70 zł
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Stopa zwrotu w latach : 10,6 lat (Od cen katalogowych zwyczajowe obniżki cen
stosowane przez producentów to około 30 - 40 % . Dlatego zwrot inwestycji może być
szybszy – około 6 lat)

Wyższa skuteczność świetlna opraw LED ,
Lepsze rozpoznawanie kolorów – białe światło,
Lepsza odporność na niższą temperaturę w okresie zimowym,
Wysoka trwałość diod,
Silna kierunkowość światła,
Niższe zużycie energii elektrycznej,
Niższe opłaty za energię,
Niższa emisja CO2
Spadek kosztów eksploatacji,



bardzo duża sprawność [czyli bardzo małe straty podczas przetwarzania prądu
elektrycznego w światło, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności]



skupiona wiązka światła (diody LED dzięki bardzo małemu punktowi wytwarzającemu
światło nie potrzebują odbłyśników i luster aby uzyskać wąską, skupioną wiązkę światła,
wystarczy jedna, prosta soczewka )



brak „uderzenia prądowego” przy włączaniu. Dzieje się tak dlatego, że zimny żarnik ma
znacznie mniejszą rezystancję niż gorący, więc dopóki się nie rozgrzeje pobiera dużo
większy prąd. Oznacza to, że częste włączanie żarówek nie tylko zwiększa zużycie prądu ale
również skraca życie żarówki. Diody nie posiadają tej dolegliwości



bardzo długa żywotność. Markowe diody mają żywotność na poziomie 30-100 tysięcy
godzin. Nie jest to jednak czas pracy, po jakim dioda spali się jak żarówka. Diody nie
przestają świecić nagle tylko stopniowo tracą swoją jasność. Większość dobrych
producentów podaje więc żywotność jako czas świecenia, po którym dioda straci 30%
swojej jasności. W praktyce oznacza to, że po tych 30 tysiącach godzin dioda jeszcze przez
wiele kolejnych lat będzie nam świeciła, tyle że coraz słabiej!
odporność na uszkodzenia - diody LED dzięki swojej zwartej budowie i braku luźnych czy
kruchych części mechanicznych (żarnik, szkło, itp.) są bardzo odporne na uszkodzenia
mechaniczne, jak również na wilgoć i niską temperaturę. Bez problemu znoszą drgania,
wstrząsy czy upadki





ekologia - diody LED nie zawierają rtęci ani innych szkodliwych dla środowiska substancji a
dzięki ich długowieczności rzadko się je wyrzuca. Zawierają oczywiście odrobinę związków
chemicznych odpowiadających za kolor świecenia ale z uwagi na gabaryty jest ich niewiele i
są nieszkodliwe



wąskie pasmo promieniowania - światło generowane przez diody posiada bardzo wąski
zakres promieniowania, bo dioda wysyła tylko jedną długość fali (inaczej kolor). Dzięki
temu kolory światła diodowego są bardzo nasycone i wyglądają znacznie lepiej niż z innych
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ARGUMENTY ZA MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA NA OPRAWY LED

niskie napięcie zasilania - pojedyncze diody LED potrzebują napięcia zasilania od 2 do 4 V.
Często łączy je się w szeregi pracujące przy 12V, ale to wciąż bardzo bezpieczne napięcie i
przy zastosowaniu dobrego zasilacza nie ma ryzyka porażenia. Przy dużych mocach może
to jednak być wadą!!



łatwość sterowania - dzięki niskiemu, stałemu napięciu pracy oraz bardzo dużej szybkości
diod LED, ich sterowanie za pomocą modulacji PWM jest bardzo łatwe i powszechnie
dostępne. Ogranicza to znacznie koszt urządzeń sterujących oraz otwiera wiele nowych
możliwości.
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źródeł. Ponadto światło diodowe nie zawiera w sobie ani podczerwieni ani ultrafioletu
(chyba że dioda właśnie w tym zakresie ma świecić).
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Audyt jako czynnik stymulujący sposób
myślenia o oświetleniu w gminie Sztum
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ROZDZIAŁ 7

ROZDZIAŁ 7
Audyt jako czynnik stymulujący sposób myślenia o oświetleniu w Gminie
Sztum - strategiczne cele audytu oświetlenia ulicznego w gminie Sztum.
Podstawowym celem przeprowadzonego audytu oświetlenia ulicznego na terenie Sztumu
była analiza stanu istniejącego oświetlenia znajdującego się w gestii miasta. Opisy poszczególnych
ulic, klasy oświetleniowe oraz wyniki badań są częścią niniejszego opracowania. Uważamy jednak,
iż nasz audyt powinien sięgać dalej. Audyt powinien wskazać kierunki rozwoju oświetlenia w
gminie, sposób zarządzania kwestiami oświetlenia , kierunki rozwoju polityki oświetleniowej oraz
miejsce oświetlenia oraz energii elektrycznej w życiu miasta.
Nowoczesne zarządzanie oświetleniem ulicznym w mieście powinno obejmować:


Kompleksowe podejście do tematu oświetlenia ulicznego:

Miasta stale konkurują w zakresie odpowiednich narzędzi przyciągania turystów, nowych
mieszkańców, inwestorów. Elementem kluczowym w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta jest
odpowiedni Marketing Miasta.
Proponujemy zintensyfikowanie działań w zakresie Marketingu Sztumu opartego na świetle.
Miasto można podziwiać zarówno w dzień i w nocy. Właściwe wskazanie nocnych akcentów miasta
może przyciągnąć dodatkowych turystów, zachęcić do zainwestowania w Sztumie, osiedlenia się.
Znane stwierdzenie, iż „światło przyciąga” powinno zyskać w Sztumie. nowe znaczenie.
Istotne jest aby jak najwięcej podmiotów tworzących „nocną panoramę” miasta skupiło się
na realizacji wyznaczonych przez „Marketing Oświetlenia Sztumu” celów. Miasto nie jest jedynym
kreatorem nocnej panoramy miasta. Do programu powinno włączyć się:
Hotele, Restauracje, Developerów itd.
Podmioty te uczestniczą w kształtowaniu nocnego wizerunku miasta. Administracja miejska
powinna być kimś w rodzaju koordynatora działań, planowania i strategii.
Marketing miasta poprzez oświetlenie powinien ukazać piękno miasta, silniej zidentyfikować
mieszkańców i stworzyć pozytywny wizerunek szczególnie części miejskiej gminy Sztum nocą.

Stworzenie planu zarządzania, rozbudowy i modernizacji oświetlenia w mieście. Podział miasta
na specjalne strefy oświetleniowe : śródmieście (strefa prestiżu), strefy rekreacyjne (zielone),
strefy komunikacyjne (obszary typowo z drogami tranzytowymi), strefy mieszkalne. W strefach
tych stosowana będzie odmienna polityka oświetleniowe (inne wzornictwo, inna barwa światła).
Miasto powinno stworzyć specjalną politykę ukierunkowaną na kwestię oświetlenia ulic. Polityka
powinna obejmować również elementy dekorowania światłem: iluminacje obiektów oraz dekoracje
świąteczno –adwentowe.
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Masterplan oświetleniowy
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System zarządzania oświetleniem

Stworzenie w mieście nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym. Proponujemy
system Ledmicon lub/ system Amplight czyli nowoczesny i innowacyjny system stworzony przez
Philips Lighting Poland do sterowania całością oświetlenia miejskiego (opis w rozdziale 8 i 9 )


Strategia uniezależniania się od oświetlenia ENERGI Oświetlenie

Długookresowe działania miasta powinny być ukierunkowane na uniezależnienie się od ENERGI
Oświetlenia w zakresie kwestii własności urządzeń oświetlenia ulic. Należy w miarę możliwości
finansowych budować nowe oświetlenie uliczne już należące do miasta. Uzależnienie od ENERGI
prowadzi obok kwestii czysto ekonomicznych (stawki za konserwację, brak możliwości zakupu
energii elektrycznej od podmiotu innego niż ENERGA do urządzeń oświetleniowych nie należących
do miasta) do nie możności prowadzenia skutecznej , własnej polityki oświetleniowej np. część
jednej ulicy jest oświetlona przez ENERGĘ , część ulicy przez urządzenia należące do miasta.


Efektywność energetyczna, energooszczędność

Uważamy, iż Sztum powinien stać się miastem, które jest liderem we wdrażaniu rozmaitych
innowacji i nowoczesnych rozwiązań. Powinniśmy dbać o budżet miasta oraz o środowisko na
terenie miasta. Dlatego proponujemy aby jednym z celów nowej strategii oświetlenia miasta,
masterplanu oświetleniowego było wdrażanie energooszczędnych rozwiązań LED. Wynikiem
audytu będzie prezentacja najnowszych rozwiązań oświetleniowych przez producentów
oświetlenia.


Spółka Miejska lub podmiot zewnętrzny
oświetlenia, energetyki, itd.

zajmująca się całością spraw

Kwestię oświetlenia ulic oraz wszystkich spraw związanych z energią elektryczną powinny
zostać skupione w jednej komórce np. spółce komunalnej Energia
Sztum. Spółka taka
zajmowałaby się całością spraw związanych z oświetleniem i energetyką: Możliwe jest również
zlecenie całości spraw oświetleniowo – energetycznych zewnętrznej firmie doradczej.
ZADANIA SPÓŁKI

Sztum jest miastem i gminą, które wymaga nowego podejścia do kwestii oświetlenia.
Oświetlenie niesie ze sobą potężny potencjał promocyjny dla miasta, możliwości oszczędności
środków budżetowych oraz ogromne możliwości i wpływania na ochronę środowiska. Dlatego
Władze Miasta powinny pokusić się o stworzenie specjalnego podejścia do kwestii oświetlenia w
mieście.
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Projektowanie i zarządzanie oświetleniem na terenie miasta.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
Zarządzanie całością spraw związanych w zakupem energii elektrycznej.
Konserwacją sygnalizacji świetlnej.
Iluminacją budynków i obiektów w Sztumie.
Dekoracją świąteczną miasta.
Udostępnianiem słupów oświetleniowych do celów informacyjnych.
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System Ledmicon – nowoczesny system sterowania
oświetleniem ulicznym LED.

ROZDZIAŁ 8
Nowoczesny system zarządzania oświetleniem - LEDMICON
Modernizacja oświetlenia i również nowe inwestycje powinny być prowadzone z
uwzględnieniem faktu, że typowa instalacja oświetlenia zewnętrznego jest użytkowana przez wiele
lat (15-20 lat). Mając na uwadze fakt, że oświetlenie zewnętrzne jest w fazie gruntownej
transformacji (elektronika oświetleniowa, technologie cyfrowe, oświetlenie LED) należy już dzisiaj
patrzeć na kwestie modernizacji oświetlenia Sztumu pod katem przyszłości. Modernizacja powinna
być prowadzona w oparciu o plan uwzględniający tę wieloletnią perspektywę eksploatacji
oświetlenia.
Dlatego najbardziej racjonalnym podejściem jest przygotowanie długofalowego planu
modernizacji infrastruktury oświetleniowej obejmujący już dzisiaj budowę inteligentnej
infrastruktury oświetleniowej, która pozwoli na jej rozbudowę i zarządzanie oświetleniem nie tylko
w oparciu o poszczególne ulice, ale całe dzielnice i miasto z perspektywą tworzenia inteligentnej
infrastruktury oświetleniowej również poza granicami administracyjnymi miasta.
9.1 System sterowania oświetleniem ulicznym „LEDMICON” – oświetlenie współbieżne
Pojawienie się oświetlenia ledowego przyczyniło się do opracowania nowoczesnego
systemu automatycznego sterowania oświetleniem. Oświetlenie współbieżne łączy w sobie
elektroniczny system monitorowania i sterowania ze skutecznością świetlną diod
elektroluminescencyjnych w aktywnym oszczędzaniu energii elektrycznej. System oświetlenia
współbieżnego jest najprostszą w teorii formą oszczędzania energii, zapewniającą pełne,
wymagane normami warunki oświetlenia. Polega to na zmniejszaniu natężenia oświetlenia w
czasie, gdy brak jest użytkowników drogi w przypadku pojawienia się użytkowników na jakimś
odcinku drogi system podnosi natężenie oświetlenia tylko na określonej długości drogi przed jak i
za użytkownikiem drogi (samochodem, rowerem lub pieszym), gdy jest ono potrzebne i
wyłączaniu lub znacznym redukowaniu mocy, gdy spełniło już swoje zadanie i przestało być
potrzebne (użytkownik opuścił drogę). Zaświecane jest tylko tyle opraw ile jest niezbędne do
właściwego wykonania zadania wzrokowego przez uczestnika ruchu.
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Przed każdym poruszającym się po drodze pojazdem powstaje ‘’fala świetlna’’ przesuwająca się
wraz z pojazdem wzdłuż drogi. Kolejne lampy mają czas zapłonu wyregulowany do maksymalnej
dopuszczalnej prędkości na drodze. Czas osiągania strumienia znamionowego jest równy
minimalnemu czasowi przebywania samochodu pod oprawą, czyli czasowi w jakim samochód
jadący z maksymalną dopuszczalną prędkością pokonuje drogę równą długości modułu. Wjazd
kolejnego pojazdu na sterowaną ulicę po czasie mniejszym niż pełny cykl świecenia i ustawionego
minimalnego czasu wygaszenia powoduje, że oprawy nie wygasają po przejeździe poprzedniego
samochodu, tylko czekają zaświecone na przejazd kolejnego. Podobnie funkcjonuje proces
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Oprawa oświetleniowa pracująca w systemie oświetlenia współbieżnego jest płynnie zaświecana w
odpowiedniej odległości przed jadącym pojazdem i świeci do ustalonego momentu wynikającego z
przyjętych wytycznych, po czym, jeśli nie zbliża się kolejny użytkownik drogi, zostaje w sposób
płynny wyłączona (ściemniona). Długość oświetlanego przed pojazdem odcinka drogi zależy
przede wszystkim od prędkości ruchu pojazdu. Jest dostosowana do maksymalnej dopuszczalnej
prędkości w danym miejscu. Rozruch lampy i jej wyłączenie realizowane są łagodnie, by sprawić
wrażenie płynności.

redukowania opraw za jadącym samochodem. W przypadku dróg dwujezdniowych założone jest
niezależne funkcjonowanie systemu na każdej z jezdni. Na drogach jednojezdniowych
dwukierunkowych system analizuje ruch w obu kierunkach i uwzględnia miejsce i czas mijania się
samochodów jadących w przeciwne strony.

Rys.1 Schemat blokowy systemu LEDMICON
W systemie można wyróżnić 3 warstwy sterowania:
1. Dyspozytornia ze zdalnym nadzorem oraz możliwością dokonywania zmian w konfigurowaniu
sieci
2. Szafy zasilające z modułami LIS-UNI, PLC LonWorks oraz Expander
3. Moduły OLC-230DALI/MD montowane w słupach, sterujące oprawami i odbierające sygnały z
czujników ruchu zamontowanych na słupach.
Komunikacja pomiędzy Dyspozytornią i szafami odbywa się po sieci GPRS lub Ethernet (kablowy
lub światłowodowy), natomiast pomiędzy szafami i słupami po sieci zasilającej 230VAC. Gdy na
logicznym odcinku system nie wykrywa ruchu następuje maksymalne zredukowanie natężenia
oświetlenia. W przypadku wykrycia przez dowolny czujnik w grupie ruchu następuje zwiększenie
natężenia oświetlenia do wartości zgodnej z normą na całym odcinku lub wg opisanej powyżej
koncepcji systemu oświetlenia współbieżnego. Wybór sposobu sterowania jest konfigurowalny i
może być w dowolnej chwili z Dyspozytorni zmieniany.

Proponuje się zastosowanie sterownika LIS-UNI firmy MICROMEX.
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Zastosowanie „inteligentnego” sterownika czasu świecenia pozwala na monitorowanie bieżące
czasu pracy oświetlenia, ingerowanie dynamiczne w proces załączania i wyłączania oraz rejestracje
czasu pracy oświetlenia. System ten gwarantuje pełną kontrolę i planowanie kosztów zużytej
energii elektrycznej.
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9.2 Sterowanie czasem świecenia:

Sterownik LIS-UNI posiada następujące możliwości:
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załącza i wyłącza oświetlenia zgodnie z tabelą wschodów i zachodów słońca
posiada zabudowany modemem GSM oraz moduł GPS, który synchronizuje układ
wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego z dokładnym czasem odbieranym z satelity oraz
dzięki otrzymywaniu informacji o położeniu geograficznym sterownika, koryguje dodatkowo
czasy załączeń i wyłączeń
posiada możliwość podłączenia komputera serwisowego za pomocą połączenia kablowego
za pomocą łącza USB
posiada 2 wejścia analogowe pozwalające podłączyć czujniki (np. natężenia światła,
opadów deszczu, wiatru itd.)
posiada 16 wejść dwustanowych wysokonapięciowych 230VAC (np. do kontroli stanu
czujnika otwarcia SO, stanu przełącznika A-O-R, detekcji stanu załączania stycznika i
innych)
posiada 2 wejścia do podłączenia czujników służących do zliczania natężenia ruchu
posiada 6 wyjść umożliwiających załączanie poszczególnych obwodów w szafce
dokonuje pomiarów napięć, prądów oraz cos fi w poszczególnych fazach oraz mocy
czynnej i zużytej energii
rejestruje mierzone wartości napięć, prądów i cos fi dla poszczególnych faz co 1 minutę
przez okres 30 dni
kontroluje działanie zabezpieczeń obwodowych poprzez pomiar mocy
kontroluje zanik 1,2 lub 3 faz oraz umożliwia wysłanie SMS-a o tym zdarzeniu
sterownik zapamiętuje zmiany stanu wejść dwustanowych (data, godzina, minuta oraz
zmianę stanu) dla 1000 zapisów
umożliwia
definiowania
nazwy
sterownika,
zapamiętywanej
w
sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obsługi serwisowej
przy połączeniu komputera serwisowego
umożliwia zdefiniowania różnicy w czasie załączania poszczególnych obwodów w celu
ograniczenia wielkości maksymalnego prądu rozruchowego
umożliwia modyfikację tabeli załączeń i wyłączeń oświetlenia
posiada możliwość wprowadzania dodatkowych offsetów dla załączania i wyłączania
oświetlenia lokalnie z komputera lub zdalnie poprzez sieć GPRS
posiada możliwość zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zależności od
wartości natężenia oświetlenia na dedykowanych czujnikach światła
posiada możliwość wysłania wiadomości SMS na zdefiniowane numery telefonów o
zdarzeniach typu załączenie oświetlenia, wyłączenie oświetlenia, stany awaryjne (np. zanik
pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej poniżej
definiowanego progu, brak sygnału załączenia stycznika).
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