
www.bsstc.pl
marketing@bsstc.pl

 

tel. +48 73 595 23 12BSSTC.PL Sp. z o.o.
45-839 Opole, ul. Technologiczna 2A

Obudowa:
 

 

 

Obudowa K-SOS wraz z drzwiami wykonana jest z 
tworzywa sztucznego na bazie kompozytów 

posiada zamki na klucz w ilości 4 sztuki (po dwa zamki 
na pokrywę – drzwiczki)

posiada profile do montażu modułów 

kolumna oznaczona jest tekstem „SOS”, 
numerem oraz posiada krótką i  czytelną 
instrukcję wezwania pomocy, w postaci 
piktogramu

Stopa kolumny wykonana jest ze stali zabezpieczonej 
cynkowaniem o grubości 70 [nm] i malowaniem 
proszkowym. Przykręcana jest ona do fundamentu za 
pomocą śrub umieszczonych wewnątrz kolumny – 
brak dostępu z zewnątrz. Stopa posiada przepusty 
kablowe do podłączenia elementów systemu zasilania 
oraz szyny danych. Kolor obudowy RAL2009 
(trafficorange)

  
komora kolumny zabezpieczona jest przed 
kradzieżą za pomocą wkładki zamkowej, a z 
zewnątrz nie są 
dostępne żadne śruby

posiada stopę umożliwiającą montaż do fundamentu

Fundament:

Kolumna posiada fundament w postaci prefabrykatu 
betonowego, wykonanego z betonu klasy B30 na kruszywie 
łamanym, o parametrach:

wodoszczelność W-8
mrozoodporność F150

nasiąkliwość poniżej 5 %. 

Kolumny, które wyposażone są w system zasilania z 
odnawialnych źródeł energii (opcja) posiadają dodatkowo 
maszt na którym usytuowany jest panel baterii słonecznych. 
Baterie  słoneczne są nachylone względem płaszczyzny 
podstawy o kąt 60° i zwrócone w kierunku południa. Stalowe 
elementy masztu chronione są przed korozją warstwą cynku 
grubości 70 [nm] i malowaniem proszkowym (kolor 
ostrzegawczy pomarańczowy RAL2009). Panel solarny 
montowany jest do masztu za pomocą śrub 
antywłamaniowych
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Wzywanie pomocy na autostradzie podczas zaistnienia zdarzeń awaryjnych
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Wyposażenie:

 

 

zapewnia konwersję sygnału elektrycznego w 
standardzie Ethernet, na dowolny standard 
komunikacji światłowodowej

jest kompatybilny z technologią CWDM i 
DWDM

 

 

W skład wyposażenia kolumny K-SOS wchodzą 
następujące elementy:

system zasilania z odnawialnych źródeł energii, wraz z modułem 
zarządzania energią - w przypadku kolumn, które mają posiadać tę 
funkcję.
moduł komunikacji głosowej VOIP

moduł transmisji światłowodowej

  
zestawu baterii słonecznych o napięciu pracy 24V, umieszczonego 
na konstrukcji wsporczej o wysokości 3,5m. konstrukcja wsporcza 
jestr na stałe zintegrowana z budową kolumny

okablowania systemu zasilania

System zasilania z odnawialnych źródeł energii składa się z:

zestawu akumulatorów żelowych o napięciu znamionowym 24V i 
dedykowanej pojemności

modułu zarządzania energią elektryczną zgromadzoną w buforze 
akumulatorowym

systemu kontroli ładowania i zasialania odbiornika oraz monitoringu 
stanu naładowania akumulatorów

oparty na technologii VOIP

odporna na warunki atmosferyczne, brud i kurz 
- stopień ochrony IP66

krystalicznie czysty dźwięk w jakości HD

aktywna redukcja hałasu tła

wysoki poziom ciśnienia akustycznego do 105 dB

odbudowa wykonana z odlewu alumniowego 
- stopień ochrony IK10
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