
Specyfikacja techniczna   Załącznik nr 1 B 

 

Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego 

samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A. 

 

część b) część II: stacjonarne pionowe znaki lotniskowe miejsca tożsamości stanowiska 

postojowego samolotu- 3 sztuki;  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca 

tożsamości stanowiska postojowego samolotu z zachowaniem następujących warunków: 

 

1. Wymiar znaku    - ok. H=800 mm x S= 498-860mm x G=250mm  

2. Ilość znaków    - 3 szt. (jeden znak dla każdej z liczb z punktu 3.)  

3. Treść napisów (liczby)  - „10”(S=672 mm),  

     - „11”(S=860mm) 

Znaki o stałej streści. W nawiasie określono szerokość znaku. 

- znak pionowy  podświetlanego stanowiska  

sprawdzania VOR usytuowanego po zachodniej stronie 

Płyty Postojowej Samolotów w połowie jej szerokości  

na fundamencie betonowym z zasilaniem z sieci i 

podporami bezpiecznymi z płytą montażową i złączkami 

rozpryskowymi. 

 

Treść znaku:  

 

 

 

 

 

Znak dwurzędowy o wymiarach zgodnych z przepisami o wymiarach ok. H=1200 mm 

x  S=2420 mm 

Montaż na typowych fundamentach betonowych. 

 

4. Kolor tła   - czarne 

5. Kolor liczb   - żółty 

6. Kolor konstrukcji   - żółty 

7. Konstrukcja znaku   - ramy aluminiowe, osłony aluminiowe, śruby ze stali  

    nierdzewnej 

8. Uszczelki odporne na zmienne warunki atmosferyczne i wysoką temperaturę (-30
o
C 

+50
o
C). 

9. Panel czołowy odporny na uderzenia, akrylowy, PCV lub  szkło organiczne 

10. Źródło światła    - oprawy typu LED 

11. Należy przewidzieć minimum trójstopniową regulacją natężenia podświetlenia   

12. Włącznik zewnętrzny podświetlenia (ON/OFF) 

DVOR/DME 112,2 

    267°              1,1 NM  
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13. Znaki zawierające liczby „10” i „11” montowane tradycyjnie na fundamencie 

zlokalizowanym w gruncie na wysokości stanowiska. Zasilanie z sieci. 

14. Konstrukcja odporna na  parcie wiatru do 40m/s. 

15. Możliwe zastosowanie typowych, produkowanych przemysłowo znaków, 

dostosowanych  do wymogów zawartych w punktach 1-14. 

16. Znaki powinny być zgodne z wymaganiami:  

a/ ICAO, Aneks 14, tom I, edycja 4 oraz Aneks 10, Tom 1, Załącznik E z 7.12.1944 r.  

b/ Doc.9157 część 4  ICAO  

c/ Polskimi Normami 

 

UWAGA :  

1. Wymiary tablic należy sprawdzić co do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zapewni 12 miesięczny okres gwarancji. 

 


