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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 

 

A1. Χαλύβδινος ιστός 6m, με δύο βραχίονες, κυκλικός κωνικός, γαλβανισμένος εν θερμώ με 

βαφή πούδρας AKZO 

 

Ιστός-βραχίονες: Ιστός συνολικού ύψους 6,0m, κυκλικής διατομής, κωνικής διάταξης, 

αποτελούμενος από ένα τεμάχιο χαλυβδοελάσματος, αόρατης συγκόλλησης (συγκόλληση με 

πλάσμα-χωρίς κυρτό μέτωπο) σύμφωνα με το EN ISO 15 613 n.15, πάχους 3mm και 

κατασκευασμένος κατά ΕΝ40. Ο ιστός θα έχει κωνικότητα (1:12) με διάμετρο βάσης Ø132mm και 

διάμετρο κορυφής Ø60mm. Ο ιστός θα φέρει δυο βραχίονες όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα. 

Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461 και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή 

πούδρας σε απόχρωση AKZO επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο χρώμα με αυτή του φωτιστικού). Στην 

κορυφή του ιστού θα υπάρχει βραχίονας ύψος 1000mm και οριζόντιας προβολής 250mm, διαμέτρου 

Φ60mm και κλίσης 5ο όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. Θα υπάρχει και δεύτερος βραχίονας 

τοποθετημένος με βίδες (bolts), οριζόντιας προβολής 250mm διαμέτρου Φ60mm και κλίσης 5ο όπως 

φαίνεται στο σκαρίφημα.  

 

Πλάκα εδράσεως: Ο ιστός στη βάση του θα φέρει πλάκα εδράσεως με οκταγωνική στάμπα για τη 

σωστή στήριξη του ιστού, διαστάσεων 271mm x 271mm, με κέντρα οπών διέλευσης αγκυρίων 

200mm x 200mm, ενώ στο κέντρο του θα φέρει κατάλληλη οπή για τη διέλευση των καλωδίων. Η 

βάση θεμελίωσης από σκυρόδεμα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 100cm x 30cm x 30cm. 

 

Αγκύρια πάκτωσης ιστού: Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ18. 

 

Ακροκιβώτιο: Ο ιστός θα φέρει κατάλληλο ακροκιβώτιο μονής ασφάλειας, στεγανότητας 

τουλάχιστον IP44, με κατάλληλους στυπιοθλίπτες τοποθετημένο σε θυρίδα διαστάσεων 85mm x 
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400mm σε ύψος 500mm από τη βάση. Η θυρίδα θα κλείνει με θύρα από έλασμα ίδιου πάχους 

στερεωμένη με κατάλληλες ανοξείδωτες βίδες. Η θύρα τοποθετημένη δεν θα προεξέχει του κορμού. 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή σιδηροϊστών φωτισμού. Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απόδοσης και 

συμμόρφωσης CE των ιστών κατά ΕΝ40-5 του κατασκευαστή. 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Valmont Auriga P60 
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Ενδεικτικό σκαρίφημα ιστού με φωτιστικό ημισφαιρικού σχήματος 
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A2. Χαλύβδινος ιστός 6m, με μονό βραχίονα, κυκλικός κωνικός, γαλβανισμένος εν θερμώ με 

βαφή πούδρας AKZO 

 

Ιστός-βραχίονες: Ιστός συνολικού ύψους 6,0m, κυκλικής διατομής, κωνικής διάταξης, 

αποτελούμενος από ένα τεμάχιο χαλυβδοελάσματος, αόρατης συγκόλλησης (συγκόλληση με 

πλάσμα-χωρίς κυρτό μέτωπο) σύμφωνα με το EN ISO 15 613 n.15, πάχους 3mm και 

κατασκευασμένος κατά ΕΝ40. Ο ιστός θα έχει κωνικότητα (1:12) με διάμετρο βάσης Ø132mm και 

διάμετρο κορυφής Ø60mm. Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461 και 

βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε απόχρωση AKZO επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο 

χρώμα με αυτή του φωτιστικού). Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει βραχίονας ύψος 1000mm και 

οριζόντιας προβολής 250mm, διαμέτρου Φ60mm και κλίσης 5ο όπως φαίνεται στο σκαρίφημα.  

 

Πλάκα εδράσεως: Ο ιστός στη βάση του θα φέρει πλάκα εδράσεως με οκταγωνική στάμπα για τη 

σωστή στήριξη του ιστού, διαστάσεων 271mm x 271mm, με κέντρα οπών διέλευσης αγκυρίων 

200mm x 200mm, ενώ στο κέντρο του θα φέρει κατάλληλη οπή για τη διέλευση των καλωδίων. Η 

βάση θεμελίωσης από σκυρόδεμα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 100cm x 30cm x 30cm. 

 

Αγκύρια πάκτωσης ιστού: Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ18. 

 

Ακροκιβώτιο: Ο ιστός θα φέρει κατάλληλο ακροκιβώτιο μονής ασφάλειας, στεγανότητας 

τουλάχιστον IP44, με κατάλληλους στυπιοθλίπτες τοποθετημένο σε θυρίδα διαστάσεων 85mm x 

400mm σε ύψος 500mm από τη βάση. Η θυρίδα θα κλείνει με θύρα από έλασμα ίδιου πάχους 

στερεωμένη με κατάλληλες ανοξείδωτες βίδες. Η θύρα τοποθετημένη δεν θα προεξέχει του κορμού. 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την 

κατασκευή σιδηροϊστών φωτισμού. Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απόδοσης και 

συμμόρφωσης CE των ιστών κατά ΕΝ40-5 του κατασκευαστή. 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Valmont Auriga P60 
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Ενδεικτικό σκαρίφημα ιστού με φωτιστικό ημισφαιρικού σχήματος 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

B.1 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, οδικό, «Τύπος 1» ημισφαιρικού σχήματος έως 71W 

 

1. Σώμα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή 

Κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας 

για αντοχή έναντι της διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα στρογγυλό ημισφαιρικό, διαμέτρου 

460mm±10%, με κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό (CxS ≤0,019m
2
), με χαμηλό προφίλ ύψους 

120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα αποτελείται από το τμήμα της 

οπτικής μονάδας και το τμήμα των ηλεκτρικών μερών και τα δύο τμήματα θα είναι σε ξεχωριστό χώρο για την 

πλήρη θερμική απομόνωσή τους. Θα είναι ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο 

χώρο των ηλεκτρικών μερών, με χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόμενο τμήμα του κελύφους θα 

συγκρατείται σε ανοιχτή θέση με συρματόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασμό για προστασία σε περίπτωση 

συντήρησης. Τα ηλεκτρικά μέρη θα είναι τοποθετημένα σε μεταλλική πλάκα έδρασης εντός του κελύφους. Η 

οπτική μονάδα και τα ηλεκτρικά μέρη θα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα είναι 

σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει 

προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης βαθμού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το 

χώρο των ηλεκτρικών μερών όσο και για το χώρο της οπτικής μονάδας. Τα υλικά κατασκευής θα είναι 

πλήρως ανακυκλώσιμα.  

  

2.Μηχανισμός στήριξης 

Κατάλληλη προσαρμογή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ενιαία με το σώμα του φωτιστικού για τοποθέτηση 

σε βραχίονα διαμέτρου 60mm x 100mm. Η προσαρμογή δε θα δίνει δυνατότητα κλίσης για αποφυγή 

ανεπιθύμητης κλίσης του φωτιστικού σε βάθος χρόνου. 

 

3. Οπτική μονάδα 

Θα φέρει επίπεδο κάλυμμα από σκληρυσμένο γυαλί (tempered glass), πάχους τουλάχιστον 5mm, μερικής 

διαύγειας (Frosted) και θα έχει μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον ΙΚ09 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική μονάδα 

θα αποτελείται από τουλάχιστον 30 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετημένα σε πλακέτες PCB και σύστημα 

οπτικών φακών από υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25
ο
C (κατά  

LM80-08 & TM21) θα είναι L80 @100.000 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) θα είναι 3000K ± 5% και ο 

δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι CRI ≥70. 

 

4. Ηλεκτρικά μέρη 

Ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz. 

Τροφοδοτικό (driver) με διεπαφή ρύθμισης της φωτεινής ροής με πρωτόκολλο DALI ή/και 0-10V (dimmable) 

και αυτόματο σύστημα θερμικής προστασίας (θερμοστάτη) σε περίπτωση απρόσμενης υπέρβασης των ορίων 

θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας εντός του φωτιστικού. 

Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA. 

Συντελεστής ισχύος μεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο). 

Κλάση μόνωσης θα είναι class Ι ή II . 

Ασύρματος ελεγκτής τοποθετημένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία με 

τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. 

 

5. Φωτομετρικά χαρακτηριστικά & αποδόσεις 

Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 71W. Η φωτεινή ροή 

του φωτιστικού @Ta 25
o
C θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8500 lm (μετά από θερμικές και οπτικές 

απώλειες). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η κατανομή φωτεινής έντασης 

θα είναι ασύμμετρη στα επίπεδα C90-C270, και συμμετρική στα επίπεδα C0-C180, Type II-Short (ενδεικτική) 



 

7                                                                                                                                                           
 

κατά IESNA κατάλληλη για την εφαρμογή σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω 

εκπομπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για 

περιορισμό της φωτορρύπανσης. 

 

6. Σύστημα ελέγχου (ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού) 

Ο ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

o Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά 

μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη 

ενέργεια. Οι μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

o Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά 

σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν 

με τα όρια που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

o Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

o Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το 

φωτιστικό αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία 

dimming). 

o Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος 

ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

o Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις 

προγραμματιζόμενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω απαλοιφής του 

επιπλέον φωτισμού λόγω συντελεστή συντήρησης 

o Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά). 

Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet 

o Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz 

o Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40
ο
C έως +80

ο
C 

o Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90% 

o Μέγιστο ρεύμα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V 

o Παροχή 12 Vdc ±0.5V για δυνατότητα τροφοδότησης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά) 

o Κλάση μόνωσης: IΙ 

o Βαθμός προστασίας: ≥ IP20 

o Σήματα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386) 

o Καταναλισκόμενη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (stand-by): ≤ 1,0W 

o Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W 

o Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: EN301489-17, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN55022, 

EN60950-1 / EN 61347-2-11 

o Αποδεκτές οδηγίες: R&TTE directive 1999/5/EC, EMC directive 2004/108/EC, LV directive 

2006/95/EC, RoHS directive 2002/95/EC (ή νεότερες αυτών) 

 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Schréder - YMERA / 5141 ASYM / 32 LED CREE XP-G3 WW730 700mA 

/71W/Flat Glass Frosted / 404142 / Cl.II/SPD10kV/LUCO NXP 
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B.2 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, οδικό, «Τύπος 2» ημισφαιρικού σχήματος έως 56W 

 

1. Σώμα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή 

Κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας 

για αντοχή έναντι της διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα στρογγυλό ημισφαιρικό, διαμέτρου 

460mm±10%, με κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό (CxS ≤0,019m
2
), με χαμηλό προφίλ ύψους 

120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα αποτελείται από το τμήμα της 

οπτικής μονάδας και το τμήμα των ηλεκτρικών μερών και τα δύο τμήματα θα είναι σε ξεχωριστό χώρο για την 

πλήρη θερμική απομόνωσή τους. Θα είναι ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο 

χώρο των ηλεκτρικών μερών, με χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόμενο τμήμα του κελύφους θα 

συγκρατείται σε ανοιχτή θέση με συρματόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασμό για προστασία σε περίπτωση 

συντήρησης. Τα ηλεκτρικά μέρη θα είναι τοποθετημένα σε μεταλλική πλάκα έδρασης εντός του κελύφους. Η 

οπτική μονάδα και τα ηλεκτρικά μέρη θα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα είναι 

σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει 

προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης βαθμού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το 

χώρο των ηλεκτρικών μερών όσο και για το χώρο της οπτικής μονάδας. Τα υλικά κατασκευής θα είναι 

πλήρως ανακυκλώσιμα.   

 

2.Μηχανισμός στήριξης 

Κατάλληλη προσαρμογή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ενιαία με το σώμα του φωτιστικού για τοποθέτηση 

σε βραχίονα διαμέτρου 60mm και μήκους 100mm. Η προσαρμογή δε θα δίνει δυνατότητα κλίσης για αποφυγή 

ανεπιθύμητης κλίσης του φωτιστικού σε βάθος χρόνου. 

 

 

3. Οπτική μονάδα 

Θα φέρει επίπεδο κάλυμμα από σκληρυσμένο γυαλί (tempered glass), πάχους τουλάχιστον 5mm, μερικής 

διαύγειας (Frosted) και θα έχει μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον ΙΚ09 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική μονάδα 

θα αποτελείται από τουλάχιστον 20 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετημένα σε πλακέτες PCB και σύστημα 

οπτικών φακών από υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25
ο
C (κατά  

LM80-08 & TM21) θα είναι L80 @100.000 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) θα είναι 3000K ± 5% και ο 

δείκτης χρωματικής απόδοσης θα είναι CRI ≥70. 

 

 

4. Ηλεκτρικά μέρη 

Ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz 

Τροφοδοτικό (driver) με διεπαφή ρύθμισης της φωτεινής ροής με πρωτόκολλο DALI ή/και 0-10V (dimmable) 

και αυτόματο σύστημα θερμικής προστασίας (θερμοστάτη) σε περίπτωση απρόσμενης υπέρβασης των ορίων 

θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας εντός του φωτιστικού. 

Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA. 

Συντελεστής ισχύος μεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο). 

Κλάση μόνωσης θα είναι class Ι ή II. 

Ασύρματος ελεγκτής τοποθετημένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία με 

τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. 

Το φωτιστικό φέρει ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του εργοστασιακά τοποθετημένο αισθητήρα παρουσίας 

PIR. Ο αισθητήρας συνδέεται με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης μέσω του ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού. 

 

5. Φωτομετρικά χαρακτηριστικά & αποδόσεις 

Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 56W. Η φωτεινή ροή 

του φωτιστικού @Ta 25
o
C θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 6400 lm (μετά από θερμικές και οπτικές 

απώλειες). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα 
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πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η κατανομή φωτεινής έντασης 

θα είναι ασύμμετρη στα επίπεδα C90-C270, και συμμετρική στα επίπεδα C0-C180, Type II-Short (ενδεικτική) 

κατά IESNA κατάλληλη για την εφαρμογή σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω 

εκπομπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για 

περιορισμό της φωτορρύπανσης. 

 

6. Σύστημα ελέγχου (ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού) 

o Ο ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

o Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά 

μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη 

ενέργεια. Οι μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

o Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα 

με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν με τα όρια 

που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

o Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

o Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το φωτιστικό 

αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming). 

o Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος 

ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

o Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις 

προγραμματιζόμενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω απαλοιφής του 

επιπλέον φωτισμού λόγω συντελεστή συντήρησης 

o Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά). 

o Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet 

o Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz 

o Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40
ο
C έως +80

ο
C 

o Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90% 

o Μέγιστο ρεύμα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V 

o Κλάση μόνωσης: IΙ 

o Βαθμός προστασίας: ≥ IP20 

o Σήματα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386) 

o Καταναλισκόμενη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (stand-by): ≤ 1,0W 

o Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W 

o Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: EN301489-17, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN55022, 

EN60950-1 / EN 61347-2-11 

o Αποδεκτές οδηγίες: R&TTE directive 1999/5/EC, EMC directive 2004/108/EC, LV directive 2006/95/EC, 

RoHS directive 2002/95/EC (ή νεότερες αυτών). 

 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Schréder - YMERA / 5098 ASYM / 24 LED CREE XP-G3 WW730 700mA 

/56W/Flat Glass Frosted / 404142 / Cl.II/SPD10kV/LUCO NXP / PIR SENSOR 
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Φωτοτεχνικές απαιτήσεις (Τύπος 1 & 2) 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών τεχνολογίας LED θα πρέπει, 

απαραιτήτως, να προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα 

προσομοιώσεων (Relux ή Dialux), η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών 

απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω για τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την 

καθορισμένη κλάση φωτισμού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015. 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού & κλάση φωτισμού ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015 (Τύπος 1 & 2) 

 

 Πεζοδρόμιο 1: 2,0m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Περιοχή στάθμευσης 2,0m πλάτος 

 Οδόστρωμα: 7,0m πλάτος (2 λωρίδες κυκλοφ.) 

 Διάζωμα: 0,4m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Ποδηλατόδρομος: 1,5m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Πεζοδρόμιο 2: 3,5m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Ύψος θέσης φωτεινής πηγής 1: 7,0m 

 Ύψος θέσης φωτεινής πηγής 2: 5,0m 

 Διάταξη ιστών: Αμφίπλευρα αντικριστά στο διάζωμα. 

Το φωτιστικό τύπου 1 θα στοχεύει προς το 

οδόστρωμα ενώ το φωτιστικό τύπου 2 θα στοχεύει 

προς τον ποδηλατόδρομο. 

 Απόσταση ιστών: 30,0m 

 Προεξοχή φωτιστικού: 0,35m (και στις 2 περιπτώσεις) 

 Κλίση φωτιστικού και βραχίονα: 5
ο
 

 Ανακλαστικότητα οδοστρώματος: R3 (Qo=0,07) 

 Συντελεστής συντήρησης Mf=0,80 

 Κλάση φωτισμού οδοστρώματος: 

C2 (Eave≥20,0 lux / Uo≥0,40 / ΤΙ ≤ 15) 

 Κλάση φωτισμού ποδηλατοδρόμου: 

P1 (Eave≥15,0 lux / Emin≥3,0 lux) 

 Κλάση φωτισμού πεζοδρομίων: 

P1 (Eave≥15,0 lux / Emin≥3,0 lux) για το πεζοδρόμιο 

δίπλα στον ποδηλατόδρομο 

P3 (Eave≥7,5 lux / Emin≥1,5 lux) για το πεζοδρόμιο 

δίπλα στην περιοχή στάθμευσης 
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B.3 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, οδικό, «Τύπος 3» ημισφαιρικού σχήματος έως 71W 

 

1. Σώμα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή 

Κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας 

για αντοχή έναντι της διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα στρογγυλό ημισφαιρικό, διαμέτρου 

460mm±10%, με κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό (CxS ≤0,019m
2
), με χαμηλό προφίλ ύψους 

120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα αποτελείται από το τμήμα της 

οπτικής μονάδας και το τμήμα των ηλεκτρικών μερών και τα δύο τμήματα θα είναι σε ξεχωριστό χώρο για την 

πλήρη θερμική απομόνωσή τους. Θα είναι ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο 

χώρο των ηλεκτρικών μερών, με χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόμενο τμήμα του κελύφους θα 

συγκρατείται σε ανοιχτή θέση με συρματόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασμό για προστασία σε περίπτωση 

συντήρησης. Τα ηλεκτρικά μέρη θα είναι τοποθετημένα σε μεταλλική πλάκα έδρασης εντός του κελύφους. Η 

οπτική μονάδα και τα ηλεκτρικά μέρη θα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα είναι 

σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει 

προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης βαθμού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το 

χώρο των ηλεκτρικών μερών όσο και για το χώρο της οπτικής μονάδας. Τα υλικά κατασκευής θα είναι 

πλήρως ανακυκλώσιμα.  

 

2.Μηχανισμός στήριξης 

Κατάλληλη προσαρμογή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ενιαία με το σώμα του φωτιστικού για τοποθέτηση 

σε βραχίονα διαμέτρου 60mm x 100mm. Η προσαρμογή δε θα δίνει δυνατότητα κλίσης για αποφυγή 

ανεπιθύμητης κλίσης του φωτιστικού σε βάθος χρόνου. 

 

3. Οπτική μονάδα 

Θα φέρει επίπεδο κάλυμμα από σκληρυσμένο γυαλί (tempered glass), πάχους τουλάχιστον 5mm, μερικής 

διαύγειας (Frosted) και θα έχει μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον ΙΚ09 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική μονάδα 

θα αποτελείται από τουλάχιστον 30 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετημένα σε πλακέτες PCB και σύστημα 

οπτικών φακών από υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25
ο
C (κατά LM80-

08 & TM21) θα είναι L80 @100.000 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) θα είναι 3000K ± 5% και ο δείκτης 

χρωματικής απόδοσης θα είναι CRI ≥70. 

 

4. Ηλεκτρικά μέρη 

Ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz 

Τροφοδοτικό (driver) με διεπαφή ρύθμισης της φωτεινής ροής με πρωτόκολλο DALI ή/και 0-10V (dimmable) 

και αυτόματο σύστημα θερμικής προστασίας (θερμοστάτη) σε περίπτωση απρόσμενης υπέρβασης των ορίων 

θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας εντός του φωτιστικού. 

Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA. 

Συντελεστής ισχύος μεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο). 

Κλάση μόνωσης θα είναι class Ι ή II  

Ασύρματος ελεγκτής τοποθετημένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία με 

τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. 

 

5. Φωτομετρικά χαρακτηριστικά & αποδόσεις 

Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 71W. Η φωτεινή ροή 

του φωτιστικού @Ta 25
o
C θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8500 lm (μετά από θερμικές και οπτικές 

απώλειες). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η κατανομή φωτεινής έντασης 

θα είναι ασύμμετρη στα επίπεδα C90-C270, και συμμετρική στα επίπεδα C0-C180, Type II-Short (ενδεικτική) 
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κατά IESNA κατάλληλη για την εφαρμογή σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω 

εκπομπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για 

περιορισμό της φωτορρύπανσης. 

 

6. Σύστημα ελέγχου (ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού) 

Ο ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

o Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά 

μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη 

ενέργεια. Οι μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

o Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα 

με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν με τα όρια 

που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

o Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

o Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το φωτιστικό 

αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming). 

o Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος 

ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

o Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις 

προγραμματιζόμενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω απαλοιφής του 

επιπλέον φωτισμού λόγω συντελεστή συντήρησης 

o Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά). 

Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet 

o Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz 

o Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40
ο
C έως +80

ο
C 

o Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90% 

o Μέγιστο ρεύμα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V 

o Παροχή 12 Vdc ±0.5V για δυνατότητα τροφοδότησης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά) 

o Κλάση μόνωσης: IΙ 

o Βαθμός προστασίας: ≥ IP20 

o Σήματα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386) 

o Καταναλισκόμενη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (stand-by): ≤ 1,0W 

o Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W 

o Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: EN301489-17, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN55022, 

EN60950-1 / EN 61347-2-11 

o Αποδεκτές οδηγίες: R&TTE directive 1999/5/EC, EMC directive 2004/108/EC, LV directive 2006/95/EC, 

RoHS directive 2002/95/EC (ή νεότερες αυτών). 

 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Schréder - YMERA / 5137 ASYM / 32 LED CREE XP-G3 WW730 700mA 

/71W/Flat Glass Frosted / 404022 / Cl.II/SPD10kV/LUCO NXP 
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B.4 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, οδικό, «Τύπος 4» ημισφαιρικού σχήματος έως 37W 

 

1. Σώμα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή 

Κατασκευασμένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πολυεστερική βαφή πούδρας 

για αντοχή έναντι της διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήμα στρογγυλό ημισφαιρικό, διαμέτρου 

460mm±10%, με κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό (CxS ≤0,019m
2
), με χαμηλό προφίλ ύψους 

120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα αποτελείται από το τμήμα της 

οπτικής μονάδας και το τμήμα των ηλεκτρικών μερών και τα δύο τμήματα θα είναι σε ξεχωριστό χώρο για την 

πλήρη θερμική απομόνωσή τους. Θα είναι ανοιγόμενο για πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο 

χώρο των ηλεκτρικών μερών, με χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόμενο τμήμα του κελύφους θα 

συγκρατείται σε ανοιχτή θέση με συρματόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασμό για προστασία σε περίπτωση 

συντήρησης. Τα ηλεκτρικά μέρη θα είναι τοποθετημένα σε μεταλλική πλάκα έδρασης εντός του κελύφους. Η 

οπτική μονάδα και τα ηλεκτρικά μέρη θα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα είναι 

σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει 

προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης βαθμού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το 

χώρο των ηλεκτρικών μερών όσο και για το χώρο της οπτικής μονάδας. Τα υλικά κατασκευής θα είναι 

πλήρως ανακυκλώσιμα.  

 

2.Μηχανισμός στήριξης 

Κατάλληλη προσαρμογή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ενιαία με το σώμα του φωτιστικού για τοποθέτηση 

σε βραχίονα διαμέτρου 60mm και μήκους 100mm. Η προσαρμογή δε θα δίνει δυνατότητα κλίσης για αποφυγή 

ανεπιθύμητης κλίσης του φωτιστικού σε βάθος χρόνου. 

 

3. Οπτική μονάδα 

Θα φέρει επίπεδο κάλυμμα από σκληρυσμένο γυαλί (tempered glass), πάχους τουλάχιστον 5mm, μερικής 

διαύγειας (Frosted) και θα έχει μηχανική αντοχή βαθμού τουλάχιστον ΙΚ09 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική μονάδα 

θα αποτελείται από τουλάχιστον 10 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετημένα σε πλακέτες PCB και σύστημα 

οπτικών φακών από υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @ 25
ο
C (κατά LM80-

08 & TM21) θα είναι L80 @100.000 ώρες. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) θα είναι 3000K ± 5% και ο δείκτης 

χρωματικής απόδοσης θα είναι CRI ≥70. 

 

4. Ηλεκτρικά μέρη 

Ονομαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz 

Τροφοδοτικό (driver) με διεπαφή ρύθμισης της φωτεινής ροής με πρωτόκολλο DALI ή/και 0-10V (dimmable) 

και αυτόματο σύστημα θερμικής προστασίας (θερμοστάτη) σε περίπτωση απρόσμενης υπέρβασης των ορίων 

θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας εντός του φωτιστικού. 

Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA. 

Συντελεστής ισχύος μεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο). 

Κλάση μόνωσης θα είναι class Ι ή II. 

Ασύρματος ελεγκτής τοποθετημένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία με 

τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης. 

Το φωτιστικό φέρει ενσωματωμένο στο κάτω μέρος του εργοστασιακά τοποθετημένο αισθητήρα παρουσίας 

PIR. Ο αισθητήρας συνδέεται με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης μέσω του ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού. 

 

5. Φωτομετρικά χαρακτηριστικά & αποδόσεις 

Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 37W. Η φωτεινή ροή 

του φωτιστικού @Ta 25
o
C θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3700 lm (μετά από θερμικές και οπτικές 

απώλειες). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα 
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πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η κατανομή φωτεινής έντασης 

θα είναι ασύμμετρη στα επίπεδα C90-C270, και συμμετρική στα επίπεδα C0-C180, Type I-Short (ενδεικτική) 

κατά IESNA κατάλληλη για την εφαρμογή σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω 

εκπομπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για 

περιορισμό της φωτορρύπανσης. 

 

6. Σύστημα ελέγχου (ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού) 

Ο ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες: 

o Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά 

μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη 

ενέργεια. Οι μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

o Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα 

με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν με τα όρια 

που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

o Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

o Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το φωτιστικό 

αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming). 

o Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος 

ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

o Ενσωματωμένος αλγόριθμος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) με ρυθμίσεις 

προγραμματιζόμενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω απαλοιφής του 

επιπλέον φωτισμού λόγω συντελεστή συντήρησης 

o Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (μελλοντικά). 

Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

o Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet 

o Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz 

o Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40
ο
C έως +80

ο
C 

o Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90% 

o Μέγιστο ρεύμα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V 

o Κλάση μόνωσης: IΙ 

o Βαθμός προστασίας: ≥ IP20 

o Σήματα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386) 

o Καταναλισκόμενη ισχύς σε κατάσταση αναμονής (stand-by): ≤ 1,0W 

o Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W 

o Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: EN301489-17, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN55022, 

EN60950-1 / EN 61347-2-11 

o Αποδεκτές οδηγίες: R&TTE directive 1999/5/EC, EMC directive 2004/108/EC, LV directive 2006/95/EC, 

RoHS directive 2002/95/EC (ή νεότερες αυτών). 

 

 

 

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): Schréder - YMERA / 5136-BL ASYM / 16 LED CREE XP-G3 WW730 

700mA /36.2W/Flat Glass Frosted / 404942 / Cl.II/SPD10kV/LUCO NXP / PIR SENSOR 
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Φωτοτεχνικές απαιτήσεις (Τύπος 3 & 4) 

 

Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων φωτιστικών τεχνολογίας LED θα πρέπει, 

απαραιτήτως, να προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί σε πρόγραμμα 

προσομοιώσεων (Relux ή Dialux), η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών 

απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω για τα δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την 

καθορισμένη κλάση φωτισμού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015. 

 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού & κλάση φωτισμού ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015 (Τύπος 3 & 4) 

 

 Πεζοδρόμιο 1: 2,0m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Περιοχή στάθμευσης 2,0m πλάτος 

 Οδόστρωμα: 3,7m πλάτος (2 λωρίδες κυκλοφ.) 

 Διάζωμα: 1m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Ποδηλατόδρομος: 1,5m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Πεζοδρόμιο 2: 3,5m πλάτος (ύψος 0,10m) 

 Ύψος θέσης φωτεινής πηγής 3: 7,0m 

 Ύψος θέσης φωτεινής πηγής 4: 5,0m 

 Διάταξη ιστών: Αμφίπλευρα αντικριστά στο διάζωμα. 

Το φωτιστικό τύπου 3 θα στοχεύει προς το 

οδόστρωμα ενώ το φωτιστικό τύπου 4 θα στοχεύει 

προς τον ποδηλατόδρομο. 

 Απόσταση ιστών: 30,0m 

 Προεξοχή φωτιστικού: 0,05m (και στις 2 περιπτώσεις 

 Κλίση φωτιστικού και βραχίονα: 5
ο
 

 Ανακλαστικότητα οδοστρώματος: R3 (Qo=0,07) 

 Συντελεστής συντήρησης Mf=0,80 

 Κλάση φωτισμού οδοστρώματος: 

C2 (Eave≥20,0 lux / Uo≥0,40 / ΤΙ ≤ 15) 

 Κλάση φωτισμού ποδηλατοδρόμου: 

P1 (Eave≥15,0 lux / Emin≥3,0 lux) 

 Κλάση φωτισμού πεζοδρομίων: 

P1 (Eave≥15,0 lux / Emin≥3,0 lux) για το πεζοδρόμιο 

δίπλα στον ποδηλατόδρομο 

P3 (Eave≥7,5 lux / Emin≥1,5 lux) για το πεζοδρόμιο 

δίπλα στην περιοχή στάθμευσης 
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Πιστοποιητικά–Διασφαλίσεις 

 

 Τεχνικά Φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και 

εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation sheet) του φωτιστικού. 

 Τεχνικά Φυλλάδια (επίσημο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) του 

ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού. 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE με την οδηγία LVD 2014/35/EK και τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, 

την οδηγία EMC 2014/30/ΕΚ και τα πρότυπα EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, την 

οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ, το πρότυπο ΕΝ 62471  

 Έγγραφο του κατασκευαστή του ασύρματου ελεγκτή ή /και φορέων ελέγχου περί συμμόρφωσης με όλα τα 

πρότυπα κατά CE για ασύρματους ελεγκτές. Συγκεκριμένα: 

o Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC): EN 301 489-1, EN 301 489-17 

o Ασφάλειας: ΕΝ 61347-1, ΕΝ 61347-2-11, ΕΝ 60950-1 

o Ραδιοεκπομπών: ΕΝ 300 328 

 Πιστοποιητικό ENEC (ή ισοδύναμο ISO Type 5) για το προσφερόμενο προϊόν το οποίο θα περιλαμβάνει 

και το εξάρτημα του ασύρματου ελεγκτή που απαιτείται για την λειτουργία του φωτιστικού. 

 Πιστοποιητικό ENEC+ για το προσφερόμενο προϊόν το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί σε συνδυασμό με 

το ENEC (ή ισοδύναμο πιστοποιητικό απόδοσης το οποίο εκδίδεται σε συνδυασμό με πιστοποιητικό 

ασφάλειας ISO type 5). Το πιστοποιητικό ΕΝΕC+ θα πρέπει να αφορά για θερμοκρασία CCT 3000K. 

 Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (ή νεότερα) για το εργοστάσιο κατασκευής του 

φωτιστικού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 

 Δοκιμή ελέγχου (Test Report) κατά το πρότυπο LM80 των προσφερόμενων LED εντός του 

φωτιστικού σώματος. Η δοκιμή LM80 θα έχει διεξαχθεί σε LED ίδιου τύπου με τα προσφερόμενα και σε 

συνθήκες ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερες ή ίσες του ρεύματος οδήγησης των LED εντός του φωτιστικού. 

Επιπρόσθετα, η θερμοκρασία στην οποία διεξάγονται οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση 

των 85
ο
C. Αναφορικά με τις ώρες δοκιμές αυτές θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 6000 ώρες όπως ορίζει 

το LM80. 

 Έγγραφο (πιστοποιητικό) φωτομετρικών δεδομένων του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο 

θα αναγράφονται τα βασικά ονομαστικά φωτομετρικά μεγέθη: συνολική ισχύς (W), φωτεινή ροή (lm), 

απόδοση (lm/W), θερμοκρασία χρώματος (Κ), δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI), καμπύλες και πίνακες 

φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα), η κατηγοριοποίηση κατά IES TM-15-11 (BUG Ratings). Η ανοχή 

(tolerance) σε σχέση με τα ονομαστικά μεγέθη που δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Όλα τα παραπάνω θα έχουν διεξαχθεί 

βάσει του LM79 και θα προέρχονται από διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 για το συγκεκριμένο 

σκοπό. Απαιτείται και αντίστοιχη δήλωση του φωτομετρικού εργαστηρίου. 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (.ldt) κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά 

προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.ά.). Επιπλέον, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο 

(είτε του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών, είτε του κατασκευαστή 

σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι το φωτομετρικό 

εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025:2005 για έκδοση φωτομετρικών (LM 79). Η 

διαπίστευση ISO 17025:2005 του φωτομετρικού εργαστηρίου θα επισυνάπτεται. 

 Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη συνοδευόμενη από τους γραπτούς όρους 

εγγύησης του κατασκευαστή 

 Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών: 

o για τη διάρκεια ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IES LM-80 και TΜ21, το ρεύμα οδήγησης 

των LED και τη θερμοκρασία Tsp που αναπτύσσεται.  

o για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται). 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

 

Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού είναι εκείνη η συσκευή που χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο 

έλεγχο του φωτιστικού μέσω της τηλεδιαχείρισης και συνδέεται με το τροφοδοτικό (driver) της οπτικής 

μονάδας LED του φωτιστικού. Ο ασύρματος ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω γενικά 

και ειδικά χαρακτηριστικά. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο ασύρματος ελεγκτής του φωτιστικού θα πρέπει να είναι εργοστασιακά τοποθετημένος εντός του φωτιστικού 

σώματος ώστε να διασφαλίζεται και να μην αλλοιώνεται η εγγύηση του κατασκευαστή του προσφερόμενου 

φωτιστικού και η αποφυγή τοπικών εργασιών ενσωμάτωσης του ασύρματου ελεγκτή εντός ή κοντά στο 

φωτιστικό.  

Ο ασύρματος ελεγκτής επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες.  

 Λήψη δεδομένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστημα διαχείρισης αναφορικά με τα ηλεκτρικά 

μεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύμα, το συντελεστή ισχύος, την καταναλισκόμενη 

ενέργεια. Οι μετρήσεις ενέργειας να πραγματοποιούνται από μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1%. 

 Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά 

σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δεν συμβαδίζουν 

με τα όρια που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δημιουργούνται και να στέλνονται συναγερμοί στο 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

 Λήψη και προώθηση δεδομένων  σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.  

 Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το φωτιστικό 

αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (λειτουργία dimming). 

 Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. Παρεμβολές κλπ) με τον κεντρικό ελεγκτή ο ασύρματος 

ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνομα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.  

 Να φέρει τουλάχιστον τις παρακάτω διεπαφές: 

o Είσοδο αισθητήρα: αισθητήρα κίνησης ο οποίος βρίσκεται εργοστασιακά τοποθετημένος στο 

κάτω μέρος του φωτιστικού σώματος. 

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

 

 

Αποστολή συναγερμών / αναφορών σε περίπτωση βλαβών 

Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz 

(Διεθνής ISM ζώνη συχνοτήτων)  

Αποδεκτά πρωτόκολλα ασύρματης μετάδοσης Zigbee 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -30
ο
C έως +80

ο
C  

Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90% 

Παροχή 12 Vdc 0.5V για ενδεχόμενη παρουσία αισθητήρα 

κίνησης κλπ. στα φωτιστικά σώματα. 

Κλάση μόνωσης: II 

Βαθμός προστασίας: ≥ IP20  

Kάλυψη Φορτίου: τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA 

@ 240V. Σε περίπτωση χρήσης του ελεγκτή σε μεγάλα φορτία 

είναι απαραίτητη η δυνατότητα κάλυψης του μεγέθους του 

φορτίου τους.  

Σήματα ελέγχου: 

 1-10V Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60929 

ΚΑΙ  
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 DALI Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386. 

Καταναλισκόμενη 

ισχύς 

Καταναλισκόμενη ισχύς λειτουργίας ή αναμονής (stand-by 

λειτουργίας): ≤ 1W. Για τους υπολογισμούς της κατανάλωσης 

ενέργειας υπολογίζεται η μεγαλύτερη τιμή. 

Ακρίβεια ενσωματωμένου Power Meter: 1% για όλο το φάσμα 

dimming (0% -100%) 

 

 

Πιστοποιήσεις Διασφαλίσεις Ασύρματου Ελεγκτή 

 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών πληροί όλα τα 

ελάχιστα απαιτούμενα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή των ασύρματων ελεγκτών, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του 

στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

 Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή της συσκευής του ασύρματου ελεγκτή για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του (όπου και εάν 

απαιτείται). 

 Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και 

Ραδιοεκπομπών. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3έτη για τους ασύρματους ελεγκτές φωτιστικού. 
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Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

O ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) είναι εκείνη η συσκευή που τοποθετείται στο εσωτερικό 

ενός εκ των pillar της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού ή σε τέτοιο εξωτερικό σημείο εντός τουλάχιστον IP65 

στεγανού κυτίου, για να μεταφέρει ασύρματα πληροφορίες ανάμεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το 

κεντρικό λογισμικό διαχείρισης, λειτουργώντας ως ελεγκτής περιοχής των υπό διαχείριση δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη αρχιτεκτονική τους. Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας 

πρέπει να εκτελεί τα παρακάτω γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να είναι μια συσκευή εύκολα ρυθμιζόμενη και προγραμματιζόμενη 

με γλώσσα προγραμματισμού Python ή άλλη και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απομακρυσμένης 

πρόσβασης μέσω ενσωματωμένου web server. Βασικό χαρακτηριστικό του τοπικού κόμβου επικοινωνίας θα 

πρέπει να είναι η ασφαλής μετάδοση δεδομένων και θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Να αποθηκεύει τα δεδομένα ρύθμισης που ορίζει ο χρήστης και να στέλνει σήματα ελέγχου σε κάθε 

ελεγκτή φωτιστικού. 

 Να ζητάει δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας / δεδομένα σφαλμάτων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, τα οποία να τα προωθεί στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης.  

 Πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 120 ελεγκτών φωτιστικών όταν ο πρώτος στη 

σειρά από αυτούς βρίσκεται σε απόσταση μέχρι και 100m, από τη θέση που είναι εγκατεστημένος. 

 Η σύνδεση και επικοινωνία του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης  θα 

γίνεται μέσω του διαδικτύου, είτε με πρόσβαση σε υπάρχον τοπικό δίκτυο (εφόσον υπάρχει) μέσω 

καλωδίου Εthernet, είτε ασύρματα μέσω ενσωματωμένου 3G Modem ή 4G Modem στον τοπικό κόμβο 

επικοινωνίας. Στην περίπτωση μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσωματωμένου modem θα απαιτείται 

μια απλή κάρτα SIM για M2M επικοινωνία, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτεται το πλήθος των 

δεδομένων αποστολής μεταξύ του τοπικού κόμβου και του κεντρικού λογισμικού διαχείρισης 

(τουλάχιστον 300MB). H SIM card μπορεί να χρησιμοποιεί public IP (είτε δυναμική, είτε σταθερή) ή 

εσωτερική IP για σύνδεση VPN (για μεγαλύτερη ασφάλεια). Προτιμότερη είναι η χρήση σταθερής ΙP. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται δυναμική IP, ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη 

υπηρεσίας DNS. Σε περίπτωση που τύχει και διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο η κάρτα θα πρέπει να 

έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία SMS ώστε να μπορούν να σταλούν ερωτήματα και απαντήσεις 

μέσω αυτού.  

 Να μπορεί να στέλνει εντολές έναυσης / σβέσης (εντολή έναυσης – σβέσης -switching signal) μέσω 

ψηφιακής εισόδου.  

 Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του τοπικού κόμβου πρέπει να είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις 

ανάγκες του χρήστη, αλλά η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να προστατεύεται με κωδικό. Για λόγους 

ασφάλειας ο τοπικός κόμβος πρέπει να υποστηρίζει την λειτουργία IP Filtering ώστε να είναι 

θωρακισμένος από κακόβουλες απομακρυσμένες συνδέσεις. 

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

 

Λειτουργίες 

Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Δικτύων: UDP/TCP, DHCP 

Ασφάλεια: SSL tunnels, SSHv2, FIPS 197 (ΙPsec, HTTPS) ή άλλα 

ισοδύναμα.  

Ύπαρξη πραγματικού ρολογιού (Real Time Clock) 

Χαρακτηριστικά Δρομολόγησης: ΝΑΤ, Port Forwarding, IP filtering 
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Επικοινωνία:  

 με τους ελεγκτές των φωτιστικών: 

Αποδεκτά πρωτόκολλα μετάδοσης RF, 

Zigbee 

 με το διαδίκτυο μέσω Ethernet port 3G ή 4G 

Modem 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30
ο
C έως +70

ο
C  

 Προστασία από υπερτάσεις: 2kV ή μεγαλύτερη 

Καταναλισκόμενη Ισχύς: ≤ 20 W. Η κατανάλωση υπολογίζεται στην 

συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια της πρότασης. 

Βαθμός προστασίας από εισχώρηση σκόνης και νερού: IP66 

Τάση λειτουργίας:  Ονομαστική τάση 230 VAC.  

Mόνωση Ethernet:  κατ’ ελάχιστο 1500 VAC σύμφωνα με ΙΕΕΕ 

802.3/ANSI X3.263 

Ethernet: 1 x RJ45 port 

GSM: 3G Modem ή 4G modem (ενσωματωμένη στη συσκευή) 

Τουλάχιστον 2 x Αναλογικές ή ψηφιακές εισόδους/εξόδους για 

αισθητήρες ή άλλες συσκευές 

 

 

Πιστοποιήσεις-διασφαλίσεις 

Ο τοπικός κόμβος επικοινωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις - διασφαλίσεις 

που ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει:  

 Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους που να επαληθεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ασύρματων τοπικών κόμβων επικοινωνίας. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η τεχνική προσφορά των τοπικών κόμβων επικοινωνίας πληροί όλα τα 

ελάχιστα απαιτούμενα των τεχνικών προδιαγραφών. Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του κατασκευαστή των τοπικών κόμβων επικοινωνίας, καθώς και του επίσημου 

αντιπρόσωπου τους στην ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

 Έγγραφο δήλωσης του κατασκευαστή των τοπικών κόμβων επικοινωνίας για όλα τα επιμέρους 

τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του (όπου και εάν 

απαιτείται). 

 Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα Ασφάλειας, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC και 

Ραδιοεκπομπών. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 έτη για τους ασύρματους τοπικούς κόμβους επικοινωνίας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα καλύψει οποιαδήποτε τέλη προκύψουν για τη 

διασύνδεση του τοπικού κόμβου επικοινωνίας με το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης (μέσω του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με την εγγύηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού (των ασύρματων τοπικών κόμβων επικοινωνίας). 
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Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Το Λογισμικό Διαχείρισης (και κατ’ επέκταση το Κεντρικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης) θα πρέπει να εκτελεί τις 

παρακάτω λειτουργίες:  

 Να παρέχεται σαν cloud-web based λύση και η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε 

φυλλομετρητή (web browser). Για την λειτουργία του δεν θα πρέπει να απαιτείται η αγορά κάποιας 

επιπλέον άδειας χρήσης ή κάποιου άλλου λογισμικού και υλικού από την Υπηρεσία. 

 Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει τα φωτιστικά αυτόνομα (ΟΝ/OFF) με την χρήση αστρονομικού 

ρολογιού. 

 Ενσωμάτωση λειτουργίας αυτόνομου δικτυακού dimming μέσω χρήσης του δικτύου των αισθητήρων. 

Το λογισμικό πρέπει να έχει την δυνατότητα να ρυθμίζει τα προφίλ χρήσης σε περίπτωση ανίχνευσης 

παρουσίας όπως επίσης και στην περίπτωση αδράνειας. Η κατάσταση φωτισμού και στις δύο 

περιπτώσεις είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη. Κάθε ασύρματος ελεγκτής έχοντας συνδεδεμένο σε 

αυτόν έναν αισθητήρα παρουσίας, μπορεί να ενεργοποίησει κατάλληλα τόσο το φωτιστικό που 

βρίσκεται όσο και γειτονικά του φωτιστικά, αναλόγως με τον προγραμματισμό που θέλει ο χρήστης του 

συστήματος. 

 

 Να παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ώστε να παρακολουθούνται παράμετροι σε επίπεδο τόσο του ελεγκτή 

φωτιστικού (κατ’ ελάχιστο τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες λειτουργίες, 

πιθανές αστοχίες) όσο και πληροφοριών του τοπικού κόμβου επικοινωνίας.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μεμονωμένων φωτιστικών αλλά και δυνατότητα 

ομαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται ομαδικός έλεγχος. Η ομαδοποίηση θα μπορεί να γίνεται και σε 

ελεγκτές που ανήκουν σε διαφορετικούς ελεγκτές τομέα ώστε να δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης 

των σημείων ομοιογενών χαρακτηριστικών κατά μήκος του δικτύου. (πχ. ομάδα φωτιστικών 

διασταυρώσεων, κύριοι δρόμοι, παράπλευροι κλπ). 

 Να εμφανίζονται αστοχίες σημείων φωτισμού, π.χ. απώλειες ασύρματου κόμβου, ενεργειακά όρια, 

απώλειες επικοινωνίας κ.α. 

 Να αποθηκεύονται διαφορετικά προγράμματα αυξομείωσης της έντασης του φωτισμού. Σε αυτά τα 

πλαίσια θα πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα να οριστούν διαφορετικά προφίλ ελέγχου της 

φωτεινότητας για τα σαββατοκύριακα και τις ημέρες της βδομάδας.  
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 Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης χρηστών βασισμένη σε ρόλους (RBAC). Ο διαχειριστής να 

μπορεί να τροποποιεί, να διαγράφει χρήστες, ομάδες και επίπεδα πρόσβασης στο Λογισμικό.  

 Να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports (αναφορές) και alarms (συναγερμοί) 

Ανάλογα με το ρόλο που έχει ο χρήστης, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. 

Επιπλέον θα πρέπει να απεικονίζονται τόσο οι ενεργοί όσο και εξυπηρετηθέντες συναγερμοί. 

 Επιπλέον, ο διαχειριστής να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί reports και alarms ανάλογα 

με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. 

 Η όποια ενημέρωση του Λογισμικού να μην απαιτεί κάποια ενέργεια από το τελικό χρήστη. 

 Να παρέχονται δεδομένα σε μορφή πινάκων και γραφημάτων. Να υπάρχει πρόσβαση και σε ιστορικά 

δεδομένα. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και γεωγραφικής παρουσίασης του 

εγκατεστημένου στο σύστημα δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάνω σε αναγνωρισμένο  χαρτογραφικό 

υπόβαθρο (Google Maps).  

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει επί ποινή 

αποκλεισμού: 

 Επίσημα φυλλάδια (prospectus) ή καταλόγους ή δηλώσεις του κατασκευαστή που να επαληθεύουν τις 

λειτουργίες  του προσφερόμενου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης, καθώς και 

δέκα (10) ενδεικτικά screenshots (στιγμιότυπα) των λειτουργιών του Λογισμικού Διαχείρισης αυτού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσει: 

 Ότι το προσφερόμενο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Τηλεδιαχείρισης - Λογισμικό Διαχείρισης 

πληροί όλες τις ελάχιστα απαιτούμενες λειτουργίες  των τεχνικών προδιαγραφών της 

εγκεκριμένης μελέτης. Επιπλέον, θα δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του 

Κεντρικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου τους στην 

ελληνική αγορά (εάν υπάρχει). 

 Με στόχο τη διαλειτουργικότητα και το ενδεχόμενο που ο Δήμος μελλοντικά προμηθευτεί κάποιο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης υποδομών πόλης (Asset Management System), το σύστημα θα 

έχει την δυνατότητα εάν απαιτηθεί, να εξάγει τα δεδομένα της υποδομής φωτισμού που ελέγχει 

μέσω διεπαφής API σε μορφή τύπου Json Format ή ισοδύναμης. Επιπρόσθετα, απαιτείται η 

προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου των δυνατοτήτων του API (Application Programming Interface). 

 Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών τελών για τη λειτουργία του συστήματος για 3 έτη. 

 

 

 

Ο συντάξας : Θ. Καραμούστος- Ηλ. Μηχ/κός 
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