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ΜΕΣΡΟ 2: Αναβάθμιςη αςτικού
εξοπλιςμού
2.4: Αιςθητικό, λειτουργικό, περιβαλλοντικό
αναβϊθμιςη, διεύρυνςη, ανακαταςκευό,
πεζοδρόμων ό και πεζοδρομύων και
επιμϋρουσ υποδομών τουσ, για τη
δημιουργύα δικτύου κύνηςησ πεζών με
πρόνοια και για εμποδιζόμενα ϊτομα, ςε
κϊθε περύπτωςη λαμβϊνοντασ υπόψη τισ
αρχϋσ του βιοκλιματικού ςχεδιαςμού

Τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ φωτιςτικών ςωμϊτων
1. Προδιαγραφέσ κυκλικού διακοςμητικού οδικού φωτιςτικού.
Τα φωτιςτικϊ ςώματα τησ ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ πρϋπει να ανόκουν ςτην ύδια οικογϋνεια
του καταςκευαςτό για λόγουσ ομοιομορφύασ. Η εςωτερικό διαμόρφωςη των φωτιςτικών
διαμορφώνεται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ των παρακϊτω παραγρϊφων.

1.1 Προδιαγραφέσ κυκλικού διακοςμητικού οδικού φωτιςτικού ιςχύοσ
έωσ 22W
Το προτεινόμενο φωτιςτικό πρϋπει να καλύπτει τα τεχνικϊ και καταςκευαςτικϊ
χαρακτηριςτικϊ και να φϋρει τα πιςτοποιητικϊ όπωσ περιγρϊφονται ςτον παρακϊτω πύνακα.
Πίνακας Προδιαγραφών 1: Προδιαγραφές διακοσμητικού οδικού φωτιστικού ισχύος έως 22W
Α/Α

1.

Περιγραφή
Σώμα Φωτιςτικού

2.

Κϊλυμα
φωτιςτικού

3.

Τεχνολογύα
Οπτικόσ ΜονϊδασΦακού
Μϋθοδοσ Στόριξησ

4.
5.

Σύςτημα ελϋγχου
φωτιςτικού

Απαίτηςη
Το ςώμα του φωτιςτικού πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο από
χυτοπρεςςαριςτό αλουμύνιο και να εύναι βαμμϋνο με βαφό πούδρασ ςε
χρώμα RAL ό AKZO. Το φωτιςτικό θα εύναι κυκλικού ςχόματοσ, διαμϋτρου
Φ550 ±5%.
Το κϊλυμα τησ οπτικόσ μονϊδασ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από επύπεδο
γυαλύ.
Πϊνω από τα LEDs βρύςκονται φακού διϊχυςησ φωτιςμού οι οπούοι θα
πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνοι από υλικό PMMA. Τα LEDs θα πρϋπει να
εύναι τοποθετημϋνα ςε πλακϋτεσ PCB (μύα ό περιςςότερεσ).
Τα φωτιςτικό θα εύναι κατϊλληλο για τοποθϋτηςη ςε κορυφό ιςτού
διαμϋτρου Φ60mm ό ςε βραχύονα ςτόριξησ διαμϋτρου Φ42/60mm.
Το φωτιςτικό θα ϋχει την δυνατότητα ελϋγχου μϋςω ςυςτόματοσ
DALIdimmable.

6.
7.

Προςταςύα ϋναντι
ειςχώρηςησ νερού
ςκόνησ
Προςταςύα ϋναντι
κρούςεων

8.

Θερμοκραςύα
αςφαλούσ
λειτουργύασ

9.

Διατόρηςη
φωτεινόσ ροόσ
Ηλεκτρικό κλϊςη
μόνωςησ

10.
11.

Θερμοκραςύα
χρώματοσ

12.

Προςταςύα
υπερτϊςεισ

13.

Συντελεςτόσ
ιςχύοσ
Ονομαςτικό τϊςη
λειτουργύασ

14.

από

Το φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει προςταςύα τουλϊχιςτον IP66.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
Το φωτιςτικό ςώμα πρϋπει να διαθϋτει προςταςύα τουλϊχιςτον IK10.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
Τα φωτιςτικϊ θα πρϋπει να μπορούν να λειτουργούν με αςφϊλεια ςε
θερμοκραςύα Τa 40οC ό μεγαλύτερη.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
H διατόρηςη τησ φωτεινόσ ροόσ των LED ςε Tq 25οC θα εύναι τουλϊχιςτον
ReportedL90 @100.000 ώρεσ.
Τα φωτιςτικϊ πρϋπει να εύναι τύπου κλϊςησ μόνωςησ ΙΙ.
Τεκμήριο η πιςτοποίηςη ENEC ή η πηγαία έκθεςη δοκιμήσ αυτήσ ΕΝ60598.
Τα φωτιςτικϊ φϋρουν LEDs με θερμοκραςύα χρώματοσ 4000Κ και δεύκτη
χρωματικόσ απόδοςησ τουλϊχιςτον 70. (Χρωματικόσ Κωδικόσ 740).
Τα φωτιςτικϊ θα διαθϋτουν εντόσ του τμόματοσ των ηλεκτρικών μερών
ςυςκευό προςταςύασ από υπερτϊςεισ 10kV.
Η ςυςκευή πρέπει να εμπεριέχεται εντόσ τησ λίςτασ κρίςιμων εξαρτημάτων
του πιςτοποιητικού ENEC ή τησ πηγαίασ έκθεςησ δοκιμήσ του EN60598.
Συντελεςτόσ ιςχύοσ μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 0,90 ςε πλόρεσ φορτύο
Τα φωτιςτικϊ θα εύναι κατϊλληλα για διαςύνδεςη ςε ηλεκτρικό δύκτυο 220240V, 50 Hz.

15.

Ιςχύσ Φωτιςτικού

Η ιςχύσ του φωτιςτικού δεν θα υπερβαύνει τα 22W.

16.

Φωτεινό ροό

Η φωτεινό ροό του φωτιςτικού θα εύναι τουλϊχιςτον 3100lm.

17.

Κατανομό
φωτιςμού

18.

Σύςτημα
Ποιότητασ
Καταςκευαςτό
Δόλωςη
Συμμόρφωςησ
κατϊ CE

19.

20.
21.
22.
23.

Πιςτοποιητικό
αςφϊλειασ
Πιςτοποιητικό
απόδοςησ
Εγγύηςη
Καταςκευαςτό
Φωτομετρικϊ
αρχεύα τύπου LDT

24.

Ανοχϋσ
ονομαςτικών
μεγεθών

25.

Τεχνικϊ φυλλϊδια

Hκατανομό φωτιςμού θα εύναι αςύμμετρη
ωσ προσ το επύπεδο C90-270. Hκατανομό
φωτιςμού θα εύναι ςυμμετρικό ωσ προσ το
επύπεδο C0-C180.
Ενδεικτικό πολικό διϊγραμμα.

Το εργοςτϊςιο καταςκευόσ του φωτιςτικού ςώματοσ θα διαθϋτει
ςυςτόματα διαςφϊλιςησ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
και ISO 50001:2018 ό νεότερα.
Η δόλωςη ςυμμόρφωςησ του φωτιςτικού θα περιλαμβϊνει ςυμμόρφωςη
τουλϊχιςτον με τισ ακόλουθεσ οδηγύεσ LVD(2014/35/EU), EMC
(2014/30/EU), ROHS (2011/65/EU) και τα πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598 2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000-3-2, EN 610003-3, ΕΝ 62471 ό IEC / TR 62778
Το προςφερόμενο φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει πιςτοπούηςη αςφϊλειασ
ENEC ό ιςοδύναμη.
Το προςφερόμενο φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει πιςτοπούηςη αςφϊλειασ
ENEC+ ό ιςοδύναμη.
Εργοςταςιακό εγγύηςη 5 ϋτη.
Προςκόμιςη ηλεκτρονικού αρχεύου τύπου LDT. Τα αρχεύα αυτϊ πρϋπει να
ϋχουν παραχθεύ από διαπιςτευμϋνο ό από αναγνωριςμϋνο κατϊ ISO 17025
φωτομετρικό εργαςτόριο το οπούο ςτουσ ςκοπούσ τησ
διαπύςτευςησ/αναγνώριςησ θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον το LM79-08.
H διαπύςτευςη/αναγνώριςη του φωτομετρικού εργαςτηρύου πρϋπει να
προςκομιςτεύ.
Η δηλούμενη ιςχύσ των φωτιςτικών (ratedvalue) θα πρϋπει να ϋχει ανοχό
όχι μεγαλύτερη από ±6% ενώ η αντύςτοιχη ανοχό τησ φωτεινόσ ροόσ δεν θα
ξεπερνϊ το ±10%.
Επύςημο τεχνικό φυλλϊδιο τησ οικογϋνειασ του φωτιςτικού και εγχειρύδιο
εγκατϊςταςησ φωτιςτικού ςώματοσ.

26.

Σχόμα φωτιςτικού

Δηλώςεισ καταςκευαςτό για τυχόν επιμϋρουσ ςτοιχεύα τα οπούα δεν εύναι
εμφανό ςτα τεχνικϊ φυλλϊδια.
Το ςχόμα του φωτιςτικού θα εύναι όπωσ παρουςιϊζεται ςτο κϊτωθι
ςκαρύφημα.

A: 550mm±5% και ύψοσ 100mm ±5%

1.2 Προδιαγραφέσ κυκλικού διακοςμητικού οδικού φωτιςτικού ιςχύοσ
έωσ 32W
Το προτεινόμενο φωτιςτικό πρϋπει να καλύπτει τα τεχνικϊ και καταςκευαςτικϊ
χαρακτηριςτικϊ και να φϋρει τα πιςτοποιητικϊ όπωσ περιγρϊφονται ςτον παρακϊτω πύνακα.
Πίνακας Προδιαγραφών 2: Προδιαγραφές διακοσμητικού οδικού φωτιστικού ισχύος έως 32W
Α/Α

1.

2.
3.
4.

Περιγραφή
Σώμα Φωτιςτικού

Κϊλυμμα
φωτιςτικού
Τεχνολογύα
Οπτικόσ ΜονϊδασΦακού
Μϋθοδοσ Στόριξησ

5.

Σύςτημα ελϋγχου
φωτιςτικού

6.

Προςταςύα ϋναντι
ειςχώρηςησ νερού
ςκόνησ
Προςταςύα ϋναντι
κρούςεων

7.
8.

Θερμοκραςύα
αςφαλούσ
λειτουργύασ

9.

Διατόρηςη
φωτεινόσ ροόσ
Ηλεκτρικό κλϊςη
μόνωςησ

10.
11.

Θερμοκραςύα
χρώματοσ

12.

Προςταςύα
υπερτϊςεισ

13.

Συντελεςτόσ
ιςχύοσ
Ονομαςτικό τϊςη
λειτουργύασ

14.

από

Απαίτηςη
Το ςώμα του φωτιςτικού πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνο από
χυτοπρεςςαριςτό αλουμύνιο και να εύναι βαμμϋνο με βαφό πούδρασ ςε
χρώμα RAL ό AKZO. Το φωτιςτικό θα εύναι κυκλικού ςχόματοσ, διαμϋτρου
Φ550 ±5%.
Το κϊλυμμα τησ οπτικόσ μονϊδασ θα εύναι καταςκευαςμϋνο από επύπεδο
γυαλύ.
Πϊνω από τα LEDs βρύςκονται φακού διϊχυςησ φωτιςμού οι οπούοι θα
πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνοι από υλικό PMMA. Τα LEDs θα πρϋπει να
εύναι τοποθετημϋνα ςε πλακϋτεσ PCB (μύα ό περιςςότερεσ).
Τα φωτιςτικό θα εύναι κατϊλληλο για τοποθϋτηςη ςε κορυφό ιςτού
διαμϋτρου Φ60mm ό ςε βραχύονα ςτόριξησ διαμϋτρου Φ42/60mm.
Το φωτιςτικό θα ϋχει την δυνατότητα ελϋγχου μϋςω ςυςτόματοσ
DALIdimmable.
Το φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει προςταςύα τουλϊχιςτον IP66.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
Το φωτιςτικό ςώμα πρϋπει να διαθϋτει προςταςύα τουλϊχιςτον IK10.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
Τα φωτιςτικϊ θα πρϋπει να μπορούν να λειτουργούν με αςφϊλεια ςε
θερμοκραςύα Τa 40οC ό μεγαλύτερη.
Τεκμόριο η πιςτοπούηςη ENEC ό η πηγαύα ϋκθεςη δοκιμόσ αυτόσ ΕΝ60598.
H διατόρηςη τησ φωτεινόσ ροόσ των LED ςε Tq 25οC θα εύναι τουλϊχιςτον
ReportedL90 @100.000 ώρεσ.
Τα φωτιςτικϊ πρϋπει να εύναι τύπου κλϊςησ μόνωςησ ΙΙ.
Τεκμήριο η πιςτοποίηςη ENEC ή η πηγαία έκθεςη δοκιμήσ αυτήσ ΕΝ60598.
Τα φωτιςτικϊ φϋρουν LEDs με θερμοκραςύα χρώματοσ 4000Κ και δεύκτη
χρωματικόσ απόδοςησ τουλϊχιςτον 70. (Χρωματικόσ Κωδικόσ 740).
Τα φωτιςτικϊ θα διαθϋτουν εντόσ του τμόματοσ των ηλεκτρικών μερών
ςυςκευό προςταςύασ από υπερτϊςεισ 10kV.
Η ςυςκευή πρέπει να εμπεριέχεται εντόσ τησ λίςτασ κρίςιμων εξαρτημάτων
του πιςτοποιητικού ENEC ή τησ πηγαίασ έκθεςησ δοκιμήσ του EN60598.
Συντελεςτόσ ιςχύοσ μεγαλύτεροσ ό ύςοσ του 0,90 ςε πλόρεσ φορτύο.
Τα φωτιςτικϊ θα εύναι κατϊλληλα για διαςύνδεςη ςε ηλεκτρικό δύκτυο 220240V, 50 Hz.

15.

Ιςχύσ Φωτιςτικού

Η ιςχύσ του φωτιςτικού δεν θα υπερβαύνει τα 32W.

16.

Φωτεινό ροό

Η φωτεινό ροό του φωτιςτικού θα εύναι τουλϊχιςτον 4600lm.

17.

Κατανομό
φωτιςμού

18.

Σύςτημα
Ποιότητασ
Καταςκευαςτό
Δόλωςη
Συμμόρφωςησ
κατϊ CE

19.

20.
21.
22.
23.

Πιςτοποιητικό
αςφϊλειασ
Πιςτοποιητικό
απόδοςησ
Εγγύηςη
Καταςκευαςτό
Φωτομετρικϊ
αρχεύα τύπου LDT

24.

Ανοχϋσ
ονομαςτικών
μεγεθών

25.

Τεχνικϊ φυλλϊδια

26.

Σχόμα φωτιςτικού

Hκατανομό φωτιςμού θα εύναι αςύμμετρη
ωσ προσ το επύπεδο C90-270. Hκατανομό
φωτιςμού θα εύναι ςυμμετρικό ωσ προσ το
επύπεδο C0-C180.
Ενδεικτικό πολικό διϊγραμμα.

Το εργοςτϊςιο καταςκευόσ του φωτιςτικού ςώματοσ θα διαθϋτει
ςυςτόματα διαςφϊλιςησ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
και ISO 50001:2018 ό νεότερα.
Η δόλωςη ςυμμόρφωςησ του φωτιςτικού θα περιλαμβϊνει ςυμμόρφωςη
τουλϊχιςτον με τισ ακόλουθεσ οδηγύεσ LVD(2014/35/EU), EMC
(2014/30/EU), ROHS (2011/65/EU) και τα πρότυπα:
ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598 2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 61000-3-2, EN 610003-3, ΕΝ 62471 ό IEC / TR 62778
Το προςφερόμενο φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει πιςτοπούηςη αςφϊλειασ
ENEC ό ιςοδύναμη.
Το προςφερόμενο φωτιςτικό πρϋπει να διαθϋτει πιςτοπούηςη αςφϊλειασ
ENEC+ ό ιςοδύναμη.
Εργοςταςιακό εγγύηςη 5 ϋτη.
Προςκόμιςη ηλεκτρονικού αρχεύου τύπου LDT. Τα αρχεύα αυτϊ πρϋπει να
ϋχουν παραχθεύ από διαπιςτευμϋνο ό από αναγνωριςμϋνο κατϊ ISO 17025
φωτομετρικό εργαςτόριο το οπούο ςτουσ ςκοπούσ τησ
διαπύςτευςησ/αναγνώριςησ θα περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον το LM79-08.
H διαπύςτευςη/αναγνώριςη του φωτομετρικού εργαςτηρύου πρϋπει να
προςκομιςτεύ.
Η δηλούμενη ιςχύσ των φωτιςτικών (ratedvalue) θα πρϋπει να ϋχει ανοχό
όχι μεγαλύτερη από ±6% ενώ η αντύςτοιχη ανοχό τησ φωτεινόσ ροόσ δεν θα
ξεπερνϊ το ±10%.
Επύςημο τεχνικό φυλλϊδιο τησ οικογϋνειασ του φωτιςτικού και εγχειρύδιο
εγκατϊςταςησ φωτιςτικού ςώματοσ.
Δηλώςεισ καταςκευαςτό για τυχόν επιμϋρουσ ςτοιχεύα τα οπούα δεν εύναι
εμφανό ςτα τεχνικϊ φυλλϊδια.
Το ςχόμα του φωτιςτικού θα εύναι όπωσ παρουςιϊζεται ςτο κϊτωθι
ςκαρύφημα.

A: 550mm±5% και ύψοσ 100mm ±5%
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