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Zintegrowany 

System 

Zarządzania 

Ruchem 
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•  97 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 

(13% obszaru miasta)  

•  171 skrzyżowania podłączone poprzez 

GSM 

• Stacje pomiaru ruchu 16 szt., 

• Strona internetowa, 

• System sterowania Tunelem Wisłostrady 
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Zarządzanie 

oświetleniem 
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Sterowanie i monitoring oświetlenia 

ulicznego realizowany jest cyfrowymi 
programatorami astronomicznymi. Poprzez 
wbudowany odbiornik GPS, lokalizują swoją 
pozycję i aktualny czas, jednocześnie 
umożliwiają zarówno zdalny odczyt 
bieżącego stanu pracy, jak też dowolne 
dokonywanie zmian nastaw. 

System pozwala na optymalny wybór czasu 
pracy (włącz/wyłącz), a także zmieniać 
natężenie oświetlenia zależnie od pory 
doby, co przynosi wymierne oszczędności 
zużywanej energii elektrycznej. 

Zarządzanie oświetleniem z dostępem do 
struktury oświetlenia w dzielnicy – rejonie, 
uzyskuje się logując się na stronie www. 

Sterowniki umieszczone są w 260 szafach 
zasilających, ustawionych na terenie całego 
miasta. 
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Pojazdy elektryczne  

- ładowarki 

 



Klasyfikacja stacji ładowania: 
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1. Do użytku domowego 

Moc 7 – 22 kW; zasilanie 230 /400 V 
sposób montażu: 

na ścianach, lub słupki. 
 

2. Do użytku publicznego (komercyjne) 

Moc 22 kW – 150KW; zasilanie 400 V 

sposób montażu: 

wolnostojące, możliwość ładowania do 4 
pojazdów równocześnie, kompatybilne 
ze wszystkimi samochodami, obsługa 
zdalna poprzez wbudowany czytnik kart.  
 

3. Szybkiego ładowania DC / AC 

Moc od 40 kW; zasilanie 400V, 

Czas ładowania do 80%: max. 30 min. 

Sposób montażu: 

Jak pkt. 2. 
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Veturilo 2.0 
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• 366 stacji 

• 5200 rowerów miejskich 

• 110 rowerów elektrycznych  

• 60 rowerków dziecięcych 

• 45 rowerów tandemowych 
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Nowoczesne terminale 
 

•  Obsługa płatności zbliżeniowych 

•  Monitoring 

•  Panele słoneczne 

•  Wielojęzyczne menu 

•  Kolorowy dotykowy wyświetlacz 
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Automatyczne 

liczniki rowerów 
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W 2014 r. zainstalowane zostały pierwsze 
automatyczne liczniki rowerów.  

Urządzenia te funkcjonują na zasadzie pętli 
indukcyjnej zamieszczonej w nawierzchni, 
która wyczuwa przejeżdżające rowery                        
i wysyła informacje na temat ich liczby.  

Dane pozwalają precyzyjnie określić 
m.in. wpływ pory dnia, pogody i pory 
roku na natężenie ruchu rowerowego.  
 
Sieć liczników jest stale rozbudowywana                    
o kolejne urządzenia montowane                    
w ramach nowych inwestycji 
rowerowych oraz przy okazji remontów 
istniejącej infrastruktury 
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Analiza ruchu rowerowego  

w zależności od pogody 

Dane z 7 liczników automatycznych zamontowanych w grudniu 2014 r. Faktyczna liczba wszystkich przejazdów w skali całej Warszawy jest wyższa 
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 Dziękuję za uwagę 


