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Tablice informujące o ilości dostępnych miejsc na parkingu są pomocą dla kierowców, informując o ilości wolnych
stanowisk postojowych na parkingu, umożliwiając skorzystanie z dostępu do systemu „parkuj i jedź” .
1. Funkcja podstawowa: wyświetlanie aktualnej informacji o ilości wolnych stanowisk postojowych na parkingu.
2. Lokalizacja tablic informacyjnych: na ciągach drogowych w rejonie wjazdu na parking.
2.1. Usytuowanie tablicy nie może, aby zachowana była skrajnia drogowa i uwzględniona została dobra
widoczność i nie zasłaniały istniejącego oznakowania drogowego.
3. Lokalizacja tablic w pasie drogowym, krój czcionki, wyświetlacz tablicy informacyjnej powinny być zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (dalej zwanym Rozporządzeniem, Dz. U. 2003 poz. 2181 z późn. zm.).
4. Wyposażenie tablicy informacyjnej w urządzenia i instalacje.
4.1. Instalacja zasilająca umożliwiająca zasilanie tablic informacyjnych w energię elektryczną.
4.2. Instalacja sterująca oparte na technologii Ethernet i protokole TCP/IP, umożliwiająca transmitowanie
sygnałów sterujących wyświetlaczami wszystkich tablic informacyjnych.
4.3. W celu zapobiegnięcia przegrzania urządzeń tablicy należy zapewnić im odpowiedni układ chłodzenia
i oddawania energii cieplnej poza tablicę. W zakresie temperatur operacyjnych (użytkowych) nie
dopuszcza się sytuacji, kiedy z powodu nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz obudowy tablica
wyłącza niektóre urządzenia lub ogranicza ich działanie; niedopuszczalne jest, aby z powyższego powodu
nastąpiło zmniejszenie jasności matryc wyświetlaczy.
5. Treść informacji wyświetlanej przez grupę tablic (poza funkcją podstawową) powinna dać się modyfikować przez
operatora.
6. Konstrukcja i zespoły tablicy informacyjnej
6.1. Tablica zbudowana jest z modułów, które umieszczone mogą być w obudowie lub stanowić niezależne
komponenty tablicy. Rozróżnia się dwa rodzaje modułów mogących wchodzić w skład tablicy
informacyjnej:
a) moduł z logotypem „P+R” i nazwą parkingu, np. „Suche Stawy” (bez wyświetlacza).
b) moduł (moduły) z wyświetlaczem (wyświetlaczami).
6.2. Logotyp „P+R”: zgodnie z „Rekomendacje dotyczące parkingów park and ride (P+R) na terenie Metropolii
Krakowskiej” (załącznik do Uchwały nr 6/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 10.05.2018r., zwane dalej „Rekomendacje”).
6.3. Tablica informacyjne powinna składać się z modułów pozwalających na demontaż pojedynczego modułu
bez konieczności demontażu pozostałych modułów stanowiących jedną tablicę informacyjną i zapewniać
nieprzerwane pełnienie podstawowej funkcji.
6.4. Wszystkie moduły mogą znajdować się w jednej obudowie.
6.5. Obudowa tablicy informacyjnej (zespół modułów tworzących tablicę informacyjną). Obudowa ma przede
wszystkim cechować się:
a) w pełnym zakresie chronić wewnętrzną instalację, aparaturę i urządzenia przed
niekorzystnymi dla pracy urządzeń i aparatury warunkami atmosferycznymi (pyłoszczelna,
wodoszczelna);
b) wykonaniem z materiałów wysokiej jakości odpornych na niekorzystne warunki
atmosferyczne, a także odpornością na promieniowanie UV;
c) odpornością na uderzenie kamieniem i wandaloodpornością;
d) minimalny stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę
urządzenia i ochrony przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron
(deszcz) - min. IP 55 wg PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP) oraz klasa P2 zgodnie z PN-EN 12966-1 Pionowe znaki drogowe. Drogowe znaki
informacyjne o zmiennej treści. Część 1: Norma wyrobu (zastąpiona przez PN-EN
12966:2015-03 - wersja polska, zwana dalej „Normą”),
e) posiadaniem innych zabezpieczeń umożliwiających optymalną pracę wewnętrznych
instalacji, urządzeń i aparatury;
6.5.1. Materiał, kolor, wymiary, uchwyty obudowy:
a) stal ocynkowana malowana proszkowo, aluminium malowane proszkowo,
b) wyświetlacze chronione przezierną szybą:
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- szyba z termicznie hartowanego szkła laminowanego. Krawędzie szyby powinny być

wpuszczone i chronione przez ramę obudowy wyświetlacza. Powierzchnia szyby powinna
być antyrefleksyjna, połączenia z obudową wodoszczelne, łatwa w czyszczeniu oraz
„smoked”. Ochrona dla połączeń szyby z obudową powinna być na poziomie IP65. Szyba
powinna być wandaloodporna (minium odporne na uderzenie kamieniem: szyba może się
zbić, ale szkło nie może wypaść; - powierzchnia szyby nie może wchodzić „łatwo” w reakcje
spalania (nie łatwopalne); -powierzchnia szyby powinna być pokryta folią ANTY-GRAFFITI,
- szyba ochraniająca matrycę diodową ma mieć możliwość łatwej wymieniany, a zamienne
części dostępne „od ręki”,
- szyba może być zastąpiona przezierną powierzchnią z poliwęglanu z zachowaniem
warunków jak dla szyby;
c) kolor obudowy (modułów) czarny (RAL 9005);
d) tylna powierzchnia tablicy ma mieć kolor zbliżony do szarego tła znaków drogowych (np. RAL
7046 popielaty),
e) wymiary obudowy: wysokość 800mm, długość 1600mm (uwaga: wymiary orientacyjne,
maksymalne); powierzchnia obudowy nie większa niż 1,3 m2;
f) mocowanie obudowy do słupa obejmami skręcanymi śrubami (wszystko ocynkowane), które
nie może uniemożliwiać dostępu do wnętrza obudowy (modułu).
6.5.2. Uchwyt mocujący tablice ma wytrzymać masę tablicy i dodatkowo ciężar 1,5kN zawieszonych w
najbardziej niekorzystnym miejscu tablicy lub posiadać zabezpieczenie przed upadkiem w razie
zerwania z zawiesia.
6.6. Konstrukcja wsporcza (jednosłupowa)
6.6.1. Tablica informacyjna powinny zostać zamontowana na konstrukcji wsporczej. Konstrukcje wsporczą
tworzy
6.6.2. Minimalna średnica wewnętrzna słupa (rura stalowa) ma zapewnić wprowadzenie do słupa
przewodów elektrycznych o max przekroju 4x95mm2; maksymalna średnica zewnętrzna nie większa
niż 150 mm.
6.6.3. Przekrój rury zaprojektowany wg: PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych, PN-EN
40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania.
6.6.3.1. Zabezpieczenie słupa:
a) antykorozyjne - powierzchnią z ocynku (wg: PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe
nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody
badań),
b) farbą antyplakatową powierzchnia zewnętrzna do wysokości 2,00m,
c) przed przedostawaniem się do wnętrza wody deszczowej; ewentualne pokrywy zamykające
wnętrze zapewniać szczelność bez użycia uszczelek.
6.6.4. Wysokość słupa ma zapewnić skrajnię pionową pod tablicą informacyjną (2400mm).
6.6.5. Podstawa słupa z ocynowana (jak słup) stopą stalową umożliwiającą skręcenie słupa
z fundamentem. Otwory na śruby w stopie słupa w rozstawie 200mmx200mm
6.6.6. Słup mocowany do fundamentu prefabrykowanego F100/200 (beton C16/20) z otworami na
wprowadzenie przewodów elektrycznych o max przekroju 4x95mm2. Elementy stalowe
fundamentu: kotwy, śruby, elementy złączne ze stali ocynkowanej.
6.7. Instalacja zewnętrzna (zasilanie, sterowanie)
6.7.1. Do tablic informacji pasażerskiej należy doprowadzić zasilanie oraz kabel do komunikacji kanalizacją
teletechniczną. Przy obliczaniu spadków napięć należy uwzględnić pobór mocy każdej tablicy na
min. 300W.
6.7.2. W przypadku awarii zasilania, po jego przywróceniu tablica ma załączać się automatycznie i wracać
do poprawnego działania.
7. Wyświetlacz informacji typu LED (w module wyświetlacza)
7.1. W module z wyświetlaczami powinien zostać zastosowany wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie
tekstu należących do grupy wielkości A (wysokość 100mm) lub B (wysokość 160mm) wg Rozporządzenia
oraz posiadający automatyczną regulację natężenia świecenia, które powinno być uzależnione od mocy
światła dziennego, a także nocnego.
7.2. Parametry techniczno-użytkowe określa „Norma”.
7.3. Kolor wyświetlanych na wyświetlaczu cyfr, określających liczbę dostępnych miejsc dla stanowisk
postojowych:
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7.3.1. kolor zielony (lub inny kolor gwarantujący odpowiednią widoczność) - dla wolnych stanowisk
postojowych,
7.3.2. kolor biały (lub inny kontrastowy jednak nie zielony lub czerwony) – dla wolnych stanowisk
postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
7.3.3. kolor czerwony (cyfra zero „0”) – dla zajętych stanowisk postojowych
7.4. Parametry (minimalne) wyświetlaczy w module:
7.4.1. Jasność matrycy LED tablicy minimum 2500 cd/m2. (Wykonawca musi wykazać osiągnięcie
parametrów jasności elementu świecącego matrycy LED stosowanymi dokumentami z
przeprowadzonych badań oferowanej lub podobnej tablicy LED).
7.4.2. W wyświetlaczu należy zastosować diody LED RGB.
7.4.3. Żywotność diod – czas pracy diod LED powinien wynosić minimum 85 000 godzin.
7.4.4. Diody tablicy muszą charakteryzować się szerokim kątem widzenia min. 110° w poziomie i 110° w
pionie.
7.4.5. Raster diod wyświetlacza na tablicy informacyjnej to 12 mm.
7.4.6. Wyświetlacze LED na tablicach informacyjnych powinny posiadać możliwość wyświetlenia liczby
trzy cyfrowej dla stanowisk postojowych ogólnodostępnych oraz liczby dwu cyfrowej dla
stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych”
7.4.7. Wyświetlacze muszą zapewniać czytelność z minimum 30m.
7.4.8. Wyświetlacze muszą być wykonane w technologii LED RGB z diod wysokiej jasności.
7.4.9. Wyświetlacze LED RGB muszą być fabrycznie nowe.
7.4.10. Matryce LED RGB wyświetlaczy muszą być sterowane cyfrowym sygnałem video, co pozwoli na:
a) wyświetlanie dowolnych czcionek o dowolnej wysokości i szerokości,
b) wyświetlanie dowolnych symboli graficznych,
c) pracę w trybie graficznym,
7.4.11. Nie dopuszcza się:
a) skalowania obrazu – jeden piksel obrazu musi odpowiadać jednej diodzie matrycy LED tablicy,
b) stosowania sygnałów analogowych konwertowanych później na cyfrowe.
7.4.12. Dopuszcza się sterowanie wyświetlaczem przy zapewnieniu komunikacji z tablicą informacyjną
przy użyciu modemu GSM.
7. Warunki pracy instalacji, aparatury i urządzeń tablicy informacyjnej.
7.1. Przyjąć należy, że klasa temperatur pracy wyświetlacza powinna odpowiadać klasie T2 otoczenia tablicy i
wahać się będzie w przedziale od minus 25 st. do plus 55 st. Celsjusza, zgodnie z „Normą”, a wilgotność
względna powietrza w przedziale 85% – 95%. Temperatura inna niż powyższa nie może powodować
trwałych uszkodzeń urządzenia.
7.2. Po przywróceniu zasilania w energię elektryczną, spowodowanego np. awarią instalacji, tablica ma
załączać się automatycznie i wracać do poprawnego działania (wyświetlać aktualne informacje, sprzed
awarii zasilania).
8. Inne wyposażenie
8.1. Etykieta wyrobu.
Etykieta wyrobu (tablicy) ma być umieszczona na tylnej, zewnętrznej powierzchni obudowy tablicy w taki
sposób, aby była czytelna i jak najmniej widoczna dla jadących kierowców z przeciwnego kierunku; wykonana
w sposób gwarantujący trwałe związanie ze znakiem czy urządzeniem oraz mieć możliwość odczytania przez
okres nie krótszy niż okres gwarancji (np. w postaci wybicia, wytłoczenia, wytrawienia ew. nadruku,
malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z folii nie odblaskowej), o powierzchni nie
większej niż 30 cm2 . Na etykiecie powinny być zapisane informacje, takie jak:
a) oznaczenie identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem,
b) nazwa i zarejestrowany adres siedziby producenta,
c) nazwa wyrobu i odpowiednie jego charakterystyki (wymiar, typ, ciężar, stopień szczelności,
oznakowanie bezpieczeństwa, certyfikat, itp.),
d) numer, rok miesiąc/rok produkcji,
e) wartości znamionowe elektryczne i fizyczne dotyczące przyłączenia źródeł zasilania, np.
napięcie znamionowe (lub zakres), prąd, częstotliwość, moc w watach,
Pod etykietą naklejka zawierająca:
f) napis: „Miejska Infrastruktura sp. z o.o.”
g) znak umowy, miesiąc/rok montażu,
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9.

h) napis: "Niszczenie, uszkodzenie lub usunięcie tego znaku stanowi wykroczenie, a kto go
popełnia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (zgodnie treścią art. 85 §
1 Kodeksu Wykroczeń) ".
Projekt graficzny tablicy informacyjnej (rys. nr 1) wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentem (rys. nr 2), a
także rozmieszczeniem modułów (rys. nr 3). Projekt tablicy powinien być skonsultowany z Zamawiającym
i przez niego zaakceptowany do realizacji.

Rys. nr 1. Widok istniejącej tablicy informacyjnej
(przykład)

Rys. nr 2. Konstrukcja konstrukcji wsporczej
tablicy informacyjnej.

Rys. nr 3. Rozmieszczenie modułów na tablicy informacyjnej (logotyp „P+R” zgodnie z „Rekomendacjami”)
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