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Butoane de comandă prevăzute cu plăcuțe Braille 

Specificații tehnice 

- Tensiunea de alimentare: 230 Vca -20% +15%, frecvență 50 Hz-6%+4% 
- Domeniul de temperatură: -25...+50 °C 
- Umiditate relativă: 0 – 95% 
- Grad de protecție : IP55 
- Antivandal 
- Protecție la scurt-circuit cu siguranță de100mA 
- Rezistență dielectrică: 3.5kV între circuitul primar legat la rețea și circuitul secundar 

Caracteristici constructive 

- push buton de comandă pentru rezervarea traversării străzii dotat cu plăcuțe Braille 
- semnal optic pentru confirmarea rezervării traversării străzii 
- circuit de detecție culoare semafor (verde, roșu, eventual galben) 
- circuit memorare comandă cerere pentru automat semaforizare 

Alte caracteristici : 

- semnal optic de confirmare a acceptării cererii de traversare 
- buton ascuns pentru pietoni cu deficiențe vizuale 
- ignorarea solicitărilor de cerere de traversare în cazul în care semaforul de pietoni se află pe culoarea 

verde 
- nu emite semnal sonor în cazul în care semaforul pentru pietoni nu funcționează 

Montarea echipamentului : 

- butonul de comandă pentru traversarea străzii se montează pe stâlpul semaforului la o înălțime de 
1m, folosind un sistem propriu de prindere, adaptabil pentru secțiuni variabile ale stâlpului 

- butonul de comandă se conectează în cutia de joncțiune a semafoarelor, amplasată pe același stâlp 
cu semafoarele clasice, pentru pietoni 

 
Utilități 

Pe străzile supuse modernizării există utilități cum ar fi: canalizare, alimentare cu apă, rețea gaze, rețele 
telecomunicații. Capacele căminelor acestor utilități care se găsesc în amplasamentul străzii se vor aduce la 
noile cote ale străzilor modernizate. 

 
Măsurile de egalitate de șanse și nediscriminare 

Obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru 
Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele” face parte din cadrului 
Proiectului „O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T” cod RO BG 306 finanțat 
prin Programul Interreg V-A România Bulgaria 2014 - 2020, Axa Prioritară 1 – O regiune mai bine conectată. 

În cadrul programului Interreg V-A România Bulgaria 2014 - 2020, Axa Prioritară 1 – O regiune mai bine 
conectată un rol important îl au măsurile de egalitate de șanse și nediscriminare. 

În cadrul proiectului pentru a promova egalitatea de șanse și tratament s-a acordat o atenție deosebită 
accesibilității pentru toți cetățenii la infrastructura care face obiectul proiectului, respectiv reabilitatea și 
modernizarea străzilor Alexandru Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, strada Fabricii și Șoseaua Turnu 
Măgurele din municipiul Alexandria prin modernizarea străzilor, a trotuarelor adiacente, îmbunătățirea scurgerii 
apelor, crearea de locuri de parcare noi, spații verzi. Toate acestea conduc la îmbunătățirea condițiilor de viața 
pentru toți locuitori municipiului. 
























































































































































































