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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa J.m. Ilość 

1 3 4 

Oprawy do systemu nawigacyjnego oświetlenia lotniska 

Naziemna oprawa podejścia 1x150W  szt. 5 

Naziemna jednokierunkowa oprawa poprzeczki skrzydłowej, 1x150W, zielona      

szyba przednia, złączka łamliwa, gwint 2"  szt. 2 

Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa progu, typ 2, 2x105W, zródła, halogenowe,      

zielone filtry interferencyjne, zbieżność w lewo , 12"  szt. 2 

Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa progu, typ 2, 2x105W, zródła, halogenowe,      

zielone filtry interferencyjne, zbieżność w prawo , 12"  szt. 2 

Zagłębiona jednokierunkowa oprawa końca drogi startowej, typ 2, 1x105W,      

czerwony pryzmat interferencyjny  szt. 2 

Nadziemna oprawa krawędzi drogi startowej, 1x150W, bezbarwna czasza,      

wewnętrzna, 360°, złącze łamliwe, gwint 2"  szt. 3 

Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, typ 2, 2x105W, 12"  szt. 1 

Nadziemna oprawa krawędzi drogi kołowania, 1x45W, zródło halogenowe,      

trzonek Pk30d , niebieska czasza szklana, złącze łamliwe, gwint 2"  szt. 4 

Nadziemna oprawa krawędzi drogi startowej, 1x150W, zółte / bezbarwna,      

czasze wewnetrzne, 180°, złącze łamliwe IDM 5840/80/18/2, gwint 2"  szt. 3 

Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, typ 2, 2x105W, zółty pryzmat,      

interferencyjny po drugiej stronie, 12"  szt. 1 

Nadziemna, jednokierunkowa oprawa podejścia, 1x100W, czerwone szkło      

przednie  szt. 3 

Zagłębiona oprawa strefy przyziemienia, 8", 1x48W, źródło światła z reflektorem  szt. 6 

Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", 2x48W, zródło      

światła halogenowe  szt. 3 

Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", czerwony filtr      

interferencyjny po jednej stronie  szt. 2 

Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", czerwony filtr      

interferencyjny po jednej stronie  szt. 1 

 
 
 
 
 

  1 3 4 

Zagłębiona, dwukierunkowa oprawa lini centralnej DK, 8", do prostych sekcji, wąski      

strumień, 2x40W, zielone filtry interferencyjne  szt. 2 

Zagłębiona, dwukierunkowa oprawa linii centralnej DK, 8", do prostych sekcji, wąski      

strumień, 2x40W, zielony/zółty filtr interferencyjny  szt. 1 

Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa linii centralnej DS., oraz stop poprzeczki, 8" ,      

do prostych sekcji, szeroki strumień, 1x48W, reflektorowe źródło światła  szt. 1 



      

Aluminiowa pokrywa do studzienek transformatorowych, l-867, rozmiar B  szt. 10 

Aluminiowa podstawa do wszystkich opraw naziemnych z otworem      

gwintowanym, 2"  szt. 5 

      

 

 

 


