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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά τις Ηλεκτρομηχανολογικές 

Εγκαταστάσεις και εν γένει τα Δίκτυα Υποδομής, στις υπό ανάπλαση πλατείες 

Ηρώων Πολυτεχνίου (πρώην Εθνικής Αντιστάσεως) και Εθνικής Αντιστάσεως 

(πρώην Κιτριλάκη) οι οποίες στη Μελέτη μας αναφέρονται Πλατεία Α και 

Πλατεία Β αντίστοιχα. 

Η Ομάδα Μελέτης μας, εκπόνησε τη Μελέτη των νέων δικτύων, για την ορθή 

και απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού φωτισμού, της απορροής των 

Ομβρίων υδάτων, της λειτουργίας των λιμνοδεξαμενών, ενώ παράλληλα 

εκτιμήθηκαν οι αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειες, για τη προσαρμογή με 

μετατόπιση ή κατάργηση, των υφισταμένων Δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και της 

COSMOTE καθώς και την επανασύνδεση των νέων απαιτήσεων του Έργου. 

Κατά τη έναρξη των εργασιών της αναδιαμόρφωσης των Πλατειών, ο 

Ανάδοχος του Έργου, θα πρέπει να έρθει σε συννενόηση με τις τοπικές 

Υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ και COSMOTE, ώστε να γίνει ομαλά και απρόσκοπτα 

η μετάβαση στη νέα κατάσταση. 

Επίσης έγιναν και οι αναγκαίες προβλέψεις για σύνδεση των αυτόνομων 

καταναλωτών (περίπτερα, αναψυκτήρια, στέγαστρα κλπ) με τους Οργανισμούς 

Κοινής Ωφελείας, ώστε να τοποθετηθούν προ της τελικής διαμόρφωσης, οι 

σωληνώσεις δίελευσής τους, χωρίς να απαιτείται η εκ των υστέρων εκσκαφή. 

 

Για την Ομάδα Μελέτης των Η/Μ εγκαταστάσεων  

Γεράσιμος Πετράτος 
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1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1.1 Πλατεία Α’  

1.1.1 Υδραυλικά 

Η υδροδότηση των Δημοτικών Αποχωρητηρίων και της Κρήνης γίνεται από το Δημοτικό Δίκτυο 
Ύδρευσης και αποχετεύονται στο αντίστοιχο δίκτυο Απορροής Ακαθάρτων του Δήμου, όπως επίσης 
από το Δημοτικό Δίκτυο υδροδοτείται και η υφιστάμενη δεξαμενή –λίμνη με τα σιντριβάνια της. 

Τα όμβρια απορρέουν στις φυτεμένες διαμορφώσεις και στις γύρω οδούς. 

1.1.2 Ηλεκτρικά 

Ο φωτισμός και ο Χριστουγενιάτικος στολισμός της Πλατείας και οι αντλίες της δεξαμενής-λίμνης, 
τροφοδοτούνται από 5 Pillar (και ένα καταργημένο) της ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκονται στην περιοχή της 
οδού 21ης Αυγούστου στην προέκταση της οδού Βλάστωνος. Στα Pillar αυτά, η τροφοδοσία από την 
ΔΕΔΔΗΕ γίνεται εναέρια, από κολώνα που καταργείται. Επίσης από τα Pillar αυτά, 
ηλεκτροδοτούνται το Info-Point και το περίπτερο.  
Τα άλλα 2 περίπτερα, τροφοδοτούνται από εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ που καταλήγει σε 
αντίστοιχα Pillars, ένα στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού και ένα στη 
διασταύρωση των οδών Ερμού & Β. Τσιτσάνη.  
Το τηλεφωνικό δίκτυο που συνδέει το Info-Point τα καρτοτηλέφωνα κοινού και τα περίπτερα, είναι 
ημιεναέριο (υπογειοποιημένο μέχρι την πλατεία και υπέργειο επί της πλατείας) με ξύλινες κολώνες. 

1.2 Πλατεία Β’  

1.2.1 Υδραυλικά 

Η υδροδότηση της επιχείρησης Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ψησταριά) καθώς και η αποχέτευσή 
της γίνεται με τις κατάλληλες συνδέσεις στο δίκτυο Ύδρευσης και στο αντίστοιχο δίκτυο Απορροής 
Ακαθάρτων του Δήμου. 
Τα όμβρια απορρέουν προς τις γύρω οδούς και το ποτάμι. 

1.2.2 Ηλεκτρικά 

Η ηλεκτροδότηση του φωτισμού της Πλατείας και των κοντινών αυτόνομων καταναλωτών (το ένα 
περίπτερο και η Ψησταριά) γίνονται από την ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας τους κατάλληλους μετρητές σε έναν 
υπόγειο χώρο, κάτω από το κατάστημα, που χρησιμοποιείται και ως αποθήκη των συντηριτών της 
κοίτης του ποταμού. Η τροφοδοσία από την ΔΕΔΔΗΕ γίνεται εναέρια, από μία κολώνα στην οποία 
καταλήγει υπογειοποιημένο το δίκτυο που διέρχεται μέσω του υπο αναδιαμόρφωση χώρου της 
Πλατείας. Τα υπόλοιπα περίπτερα επί της Πλατείας, ηλεκτροδοτούνται από την ΔΕΔΔΗΕ, είτε 
εναερίως από τα απέναντι κτίρα (στην οδό Διονύσου), είτε υπογείως (στην οδό Β.Τσιτσάνη). 
Το τηλεφωνικό δίκτυο που συνδέει το κατάστημα, τα καρτοτηλέφωνα κοινού και τα περίπτερα, 
είναι ημιεναέριο (υπέργειο μέχρι την πλατεία και υπόγειο προς τα κατοτηλέφωνα) με ξύλινες 
κολώνες. 
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2 ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

 

2.1 Απορροή Ομβρίων. 

2.1.1 Γενικά 

Ο σχεδιασμός της απορροής Ομβρίων από όλες τις σκληρές διαμορφώσεις των Πλατειών έγινε με 
υπολογισμό βροχής 1: 200 χρόνια με στόχο να απορρέουν τα περισσότερα επιφανειακά ύδατα 
προς το υπόγειο δίκτυο απορρής αφ΄ενός για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και αφ’ ετέρου να 
μη φορτίζονται οι ήδη επιβαρυμμένες περιβάλλουσες οδοί. 

Η απορροή του υπογείου αυτού δικτύου γίνεται προς τον Ληθαίο ποταμό. 

2.1.2 Κανονισμοί 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης του κτιρίου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω 
κανονισμών : 

α. Τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 2412 του 1986 (ΤΟΤΕΕ 
2412/86). "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα Αποχετεύσεις". 

β. Ο Ελληνικός Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 4/23.6.36) και η 
ερμηνευτική εγκύκλιος αυτού. 

2.1.3 Ειδικά 

Όλες οι σκληρές διαμορφώσεις επί των πλατειών, έχουν ομοιογενείς επιφανειακές κλίσεις 1% για 
την απορροή των ομβρίων και οι σχάρες απορροής (τύπου διπλού slot) έχουν ενταχθεί στον 
Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ένα μέρος των ομβρίων υδάτων, απορρέει και προς το φυσικό έδαφος 
των φυτεύσεων.  

Το δίκτυο απορροής, παραλαμβάνει και την υπερχείλιση των λιμνοδεξαμενών από τα αντλιοστάσια 
ενώ η απορροή των κρηνών, γίνεται είτε προς το υπόγειο δίκτυο απορροής, είτε ομοίως υπόγεια 
προς τα φρεάτια απορροής των περιβαλλουσών οδών. 

Ο τελικός αποδέκτης είναι ο Ληθαίος ποταμός, όπου εκβάλλουν τα δίκτυα, στα σημεία που 
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. 

Ολόκληρο το δίκτυο, σχεδιάστηκε χωρίς ενδιάμεσα «ανοικτού» τύπου φρεάτια στη συμβολή των 
σωλήνων απορροής, αλλά διαθέτει «κλειστού» τύπου φρεάτια. Η διαμόρφωση του δικτύου και οι 
αντίστοιχες διατομές του, φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. 

2.1.3.1 Κανάλια απορροής 

Τα κανάλια απορροής θα είναι πλαστικά προκατασκευασμένα, από ισχυρό πλαστικό, που θα 
αλφαδιαστούν και εγκιβωτιστούν μέσα σε άοπλο σκυρόδεμα. Οι σχάρες απορροής είναι τύπου 
διπλού slot, που θα εδράζονται σε κατάλληλη μεταλλική, υψηλής αντοχής υποδοχή του πλαστικού 
καναλιού. Για κάθε 2+2 m μήκους καναλιού & σχάρας υπάρχει στο μέσον ειδικό τεμάχιο καναλιού 
για σύνδεση με το δίκτυο απορροής. 
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2.2 Αποχέτευση. 

2.2.1 Γενικά 

Η αποχέτευση αφορά την απορροή ακαθάρτων από τα Δημοτικά Αποχωρητήρια στην πλατεία Α, 
και από το Αναψυκτήριο και το νέο Δημοτικό Αποχωρητήριο στην Πλατεία Β.  

2.2.2 Ειδικά 

Η αποχέτευση των ακαθάρτων από τα είδη υγιεινής του Δημοτικού Αποχωρητηρίου, στην πλατεία 
Α, θα γίνει στην ίδια σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων της πόλης, που λειτουργεί και 
σήμερα. 

Η αποχέτευση των ακαθάρτων των ειδών υγιεινής, από το νέο κτίριο στην πλατεία Β, που θα 
λειτουργεί Αναψυκτήριο και Δημοτικό Αποχωρητήριο, θα συνδεθεί με το κεντρικό δίκτυο 
ακαθάρτων της πόλης, στην ίδια σύνδεση που ήδη υπάρχει και σήμερα για τη λειτουργία της 
ψησταριάς. 

2.2.3 Είδη Υγιεινής 

Τα είδη υγιεινής για τα WC θα είναι : 

1. Οι λεκάνες WC του κοινού, θα είναι με ενσωματωμένο καζανάκι χαμηλής πίεσης  

2. Νιπτήρες χεριών του κοινού, είναι υποκαθίμενες γούρνες σε μαρμάρινη πλάκα, 
διαστάσεων σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

3. Οι λεκάνες WC των ΑΜΕΑ, θα είναι επίσης με ενσωματωμένο καζανάκι χαμηλής πίεσης και 
πλευρικούς βραχίονες στήριξης του ατόμου. 

4. Οι νιπτήρες ΑΜΕΑ θα είναι οι ειδικού τύπου με ανακλεινόμενο υποδοχέα. 

5. Ο νεροχύτης του Αναψυκτηρίου θα είναι ανοξείδωτος διαστάσεων σύμφωνα με την 
Αρχιτεκτονική Μελέτη 

 

2.3 Ύδρευση. 

2.3.1 Γενικά 

Η υδροδότηση όλων των καταναλωτών έχει προβλεφθεί να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο σε 
κάθε Πλατεία (βλπ. σχέδια της Μελέτης), ώστε να είναι αποτελεσματική η διαχείριση, ο έλεγχος και 
η μέτρηση των καταναλώσεων. Στο κεντρικό αυτό σημείο, θα υπάρχει ένα ερμάριο με κλειδαριά για 
χρήση μόνο από εντεταλαμένο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

2.3.2 Κανονισμοί 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω κανονισμών : 
α. ΤΟΤΕΕ 2411/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού. 
β. Ελληνικών Κανονισμών “περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων” 

ΦΕΚ 270/Α/23-6-36 και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου αυτών Αρ. 61800/20-11-37/ Υπ. 
Συγκοινωνιών 



ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΜΕΛ-3120.01           8 

2.3.3 Ειδικά 

Στο κεντρικό αυτό σημείο θα καταλήγει η σύνδεση υδροδότησης των καταναλωτών της πλατείας 
διατομής Ø 50 μέσω συμβουλευτικού μετρητού κατανάλωσης και γενικού διακόπτη παροχής στο 
πεζοδόμιο. Από το κεντρικό αυτό σημείο θα τροφοδοτούνται  οι επιμέρους καταναλώσεις μέσω 
ανεξάρτητων δικτύων με βάνες ελέγχου, για κάθε μία από αυτές: 

Στην Πλατεία Α΄: 

 Οι λιμνοδεξαμενές Νο1 και Νο2 με τα σιντριβάνια 
 Τα Δημοτικά Αποχωρητήρια 
 Η άρδευση και 
 Οι κρήνες 

Στην Πλατεία Β΄: 

 Ο λιμνοδεξαμενη Νο3  
 Το αναψυκτήριο με ανεξάρτητο ενδιάμεση μετρητή Ø 18 (για χρέωση της κατανάλωσης). 
 Τα Δημοτικά Αποχωρητήρια 
 Η άρδευση και 
 Οι κρήνες 

Τα εσωτερικά δίκτυα θα είναι από πολυστρωματικές σωλήνες μέσω συλλεκτοδιανομέων ενώ τα 
εξωτερικά δίκτυα θα γίνουν με σωλήνες HDPE – 3ης Γενιάς. 

Τα είδη κρουνοποιείας θα τροφοδοτούνται ανεξάρτητα το καθένα από τους συλλεκτοδιανομείς του 
χώρου. Στην αναχώρηση κάθε κλάδου, θα υπάρχει βάνα ελέγχου του τμήματος του δικτύου του 
κλάδου αυτού και στην άφιξη γωνιακή ή ευθύγραμμη βάνα αποκοπής του καταναλωτή. 

Τα είδη κρουνοποιείας θα είναι : 

1. Για τους νιπτήρες κουνού και ΑΜΕΑ, απλός (όχι αναμικτικός) διακόπτης κρύου νερού 
χρήσης με στήριξη επί του πάγκου, ή του νιπτήρα 

2. Για τον νεροχύτη του Αναψυκτηρίου, θα είναι αναμεικτική βαλβίδα κρύου και ζεστού νερού 
χρήσης, με στήριξη επί του νεροχύτη. 

2.3.4 Λοιπός εξοπλισμός 

Για την παραγωγή του Ζεστού Νερού χρήσης στο Αναψυκτήριο, προβλέφθηκε τριφασικός 
ταχυθερμοσίφωνας 12 kW, κάτω από τον πάγκο του Αναψυκτηρίου. 

Στους χώρους υγιεινής, έχουν προβλεφθεί αυτόματοι μονοφασικοί στεγνωτήρες χεριών. 

 

2.4 Πυροπροστασία 

Οι πλατείες είναι ανοικτοί ασφαλείς για το κοινό χώροι.  

Η πυροπροστασία μόνο του Αναψυκτηρίου θα απαιτήσει την παρουσία τουλάχιστον ενός φορητού 
πυροσβεστήρα που θα είναι προμηθείας του ενοικιαστού-χρήστη, προ της άδειας λειτουργίας του. 
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2.5 Ηλεκτρικά – Ισχυρά Ρεύματα 

2.5.1 Γενικά 

Όλες οι ανεξάρτητες καταναλώσεις (Δημοτικές ή ιδιωτικές) των πλατειών ηλεκτροδοτούνται από 
την ΔΕΔΔΗΕ μέσω κατάλληλων μετρητών παροχής ισχύος. 

Οι εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων περιλαμβάνουν : 
α. Τις εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
β. Τις εγκαταστάσεις φωτισμού. 
γ. Τις εγκαταστάσεις κίνησης. 
δ. Τις Εγκαταστάσεις γειώσεων. 

2.5.2 Κανονισμοί 

Για την σύνταξη της μελέτης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, ελήφθησαν 
υπόψη οι ακόλουθοι κανονισμοί και εγχειρίδια: 
α. Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις από 04-03-2004). 
β. Τα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ 
γ. Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί IEC. 
δ. Οι διεθνείς κανονισμοί ISO 

2.5.3 Εγκατάσταση Διανομής 

2.5.3.1 Γενικά 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των πλατειών σε ηλεκτρική ενέργεια θα εγκατασταθούν 
Ηλεκτρικοί Μετρητές από τη ΔΕΔΔΗΕ, στους προβλεπόμενους χώρους των 2 πλατειών. 

Στην πλατεία Α έχει προβλεφθεί ανεξάρτητο ερμάριο που θα κλειδώνει, στον εξωτερικό τοίχο των 
Δημοτικών Αποχωρητηρίων, ενώ στην πλατεία Β, έχει προβλεφθεί υπόγειος χώρος με ανεξάρτητη 
πρόσβαση και κλείδωμα, για την εγκατάσταση των μετρητών, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και 
σήμερα.  

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τις Δημοτικές καταναλώσεις, από τον μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ, 
καταλήγει στον Γ.Π.Χ.Τ. της κάθε πλατείας. 

Έχει προβλεφθεί και επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και άλλων μετρητών της ΔΕΔΔΗΕ για τους 
αυτόνομους καταναλωτές των πλατειών (Περίπτερα, Αναψυκτήριο κλπ). 

2.5.3.2 Δομή του συστήματος διανομής 

Από τον Γενικό πίνακα χαμηλής τάσεως (Γ.Π.Χ.Τ) θα τροφοδοτούνται τα εξής φορτία: 

Στην Πλατεία Α΄: 

 Ο πίνακας Φωτισμού της πλατείας και των γύρω οδών. 
 Τα αντλιοστάσια των λιμνοδεξαμενών Νο1 & Νο2 
 Ο πίνακας του InfoPoint. 
 Μία παροχή προς τη Σεκόβια για τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. 
 Μία παροχή μέσα στον πίνακα για τροφοδοσία φορητού εξοπλισμού εκδηλώσεων . 
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Στην Πλατεία Β΄: 

 Ο πίνακας Φωτισμού της πλατείας και των γύρω οδών. 
 Το αντλιοστάσιο της λιμνοδεξαμενής Νο3. 
 Μία παροχή μέσα στον πίνακα για τροφοδοσία φορητού εξοπλισμού εκδηλώσεων . 

Τα ηλεκτρικά φορτία τροφοδοτούνται μέσω μερικών πινάκων που συνδέονται με τον Γ.Π.Χ.Τ.  

Η αναλυτική διάταξη των πινάκων φαίνεται στα μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων.  

Τέλος για τα φορτία των χώρων που προορίζονται προς εκμετάλλευση (ενοικίαση) η τροφοδοσία θα 
γίνεται άμεσα από την ΔΕΔΔΗΕ μέσω ανεξάρτητων μετρητών. 

2.5.3.3 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι μεταλλικοί, επίτοιχοι, χωνευτοί, αυτοστήρικτοι τύπου STAB απλοί ή 
στεγανοί ή τύπου (Pillar) ανάλογα με την θέση τους. 

2.5.3.4 Δίκτυο διανομής και τροφοδοσίας  

Ολόκληρη η εγκατάσταση τόσο η τροφοδοσία από τη ΔΕΔΔΗΕ, όσο και η διανομή ηλεκτρικής ισχύος 
προς τους καταναλωτές, θα είναι υπογειοποιημένη. 

Η τροφοδότηση των πινάκων και των υπόγειων διαδρομών γίνεται με καλώδια J1VV-U/R (NYY) ενώ 
με καλώδια A05VV-U/R (ΝΥΜ) ή ΗΟ7V-U/R (ΝΥΑ) τροφοδοτούνται από τους πίνακες τα φορτία 
εντός των κτιρίων. 

Η ελάχιστη διατομή των τροφοδοτικών γραμμών των πινάκων είναι 4 mm2 ενώ οι γραμμές των 
κυκλωμάτων φωτισμού των πλατειών θα έχουν ελάχιστη διατομή 2,5mm2. 

Για την έλξη, διέλευση, ή/και σύνδεση των καλωδίων της υπογειοποιημένης διανομής, έχουν 
προβλεφθεί να κατασκευαστούν φρεάτια.  

2.5.3.5 Σωληνώσεις 

Το υπογειοποιημένο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ισχύος θα εγκατασταθεί εν γένει πάνω από το 
δίκτυο απορροής των οβρίων και θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

Το όρυγμα προ της τοποθέτησης του σωλήνα θα διαστρωθεί με άμμο λατομείου και μετά την 
τοποθέτηση θα εγκιβωτιστεί σε άοπλο σκυρόδεμα και θα σημανθεί με πλαστικό έγχρωμο πλέγμα ή 
τούβλα. Στις περιπτώσεις όδευσης του δικτύου από σημείο όπου πιθανόν να υπάρχει διέλευση 
οχημάτων, επί πλέον θα προστατεύεται η σωλήνωση και με μία πλάκα οπλισμένου με πλέγμα 
σκυροδέματος. 

2.5.3.6 Φρεάτια 

Τα καλύματα των φρεατίων αυτών θα είναι τύπου «σκάφης» για να δέχονται το υλικό επίστρωσης 
του σημείου που βρίσκονται. Όσα φρεάτια του δικτύου διανομής βρίσκονται σε μαρμαροστρωμένη 
επιφάνεια θα έχουν το μέγεθος μίας πλήρους πλάκας της μαρμαρόστρωσης (π.χ. 0,50 x 1,0m) και 
το κάλυμα του φρεατίου θα είναι μία (σχεδόν) πλήρης μαρμάρινη πλάκα, ενώ όσα φρεάτια 
βρίσκονται σε σκυρόδεμα, θα έχουν το υλικό, το χρώμα και την υφή του αντίστοιχου σημείου. 
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2.5.3.7 Συνδέσεις 

Οι συνδέσεις των καλωδίων εντός των φρεατίων θα γίνουν με κλέμες αναλόγων διαστάσεων με τα 
συνδεόμενα τμήματα, μέσα σε στεγανό πλαστικό κουτί (τύπου Condur Κουβίδη) και το οποίο θα 
πληρωθεί σχολαστικά με ηλεκτρολογικό gel δύο συστατικών.  

2.5.4 Φωτισμός 

Ο σχεδιασμός του συστήματος φωτισμού έγινε σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Ομάδα 
Μελέτης και τον ειδικό Οίκο σχεδιασμού φωτισμού LUUN με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο 
αισθητικό και αποδοτικό αποτέλεσμα. 

Με τον φωτισμό επιτεύχθηκαν αθροιστικά οι εξής στόχοι: 

 Ασφάλεια κατά την κίνηση των πεζών επί και πέριξ των πλατειών 
 Ασφαλής κίνηση των οχημάτων στους γύρω δρόμους 
 Βέλτιστη ομοιομορφία φωτισμού 
 Καλή χρωματική απόδοση 
 Αποφυγή θάμβωσης και ανεπιθύμητων ανακλάσεων 
 Βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα 
 Ανάδειξη χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδιασμού (δένδρα, νερό, καθιστικά κλπ) 

2.5.4.1 Επιλογή φωτιστικών 

Στο Παράρτημα της Τεχνικής Έκθεσης αυτής βρίσκεται ο αναλυτικός πίνακας των ενδεικτικών 
τύπων όλων των φωτιστικών που επιλέχθηκαν από την Μελετητική Ομάδα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να τοποθετήσει στις αντίστοιχες θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης τους ενδεικτικώς 
αναφαιρόμενους τύπους των φωτιστικών, ή ισοδύναμους, ή καλύτερους. 

2.5.4.2 Έλεγχος και διαχείριση του συστήματος φωτισμού 

Ολόκληρος ο φωτισμός κάθε πλατείας θα ελέγχεται από το κεντρικό Pillar της, από διάταξης με 
παράλληλη συνδεσμολογία ενός φωτοκύτταρου, ενός 24-ωρου χρονοδιακόπτη και ενός δέκτη 
ακουστικής συχνότητας μέσω του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.  

2.5.5 Ρευματοδότες 

Στους εσωτερικούς χώρους θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός ρευματοδοτών, για τη κάλυψη των 
σχετικών αναγκών κάθε χώρου. Οι ρευματοδότες θα είναι 16Α-250V με πλευρικές επαφές για 
γείωση, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

2.5.6 Εγκατάσταση Κίνησης  

Οι εγκαταστάσεις κίνησης δηλαδή τα Αντλιοστάσια των λιμνοδεξαμενών, χωρίζονται από τις 
εγκαταστάσεις φωτισμού (που έχουν σε κάθε πλατεία δικό τους πίνακα) και τροφοδοτούνται από 
χωριστά κυκλώματα. 

2.5.7 Γειώσεις – Ισοδυναμική προστασία  

Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα είναι γειωμένη μέσω γυμνού χαλύβδινου θερμά 
γαλβανισμένου αγωγού St/tZn με διατομή Ø 10 που θα διατρέχει όλη την περίμετρο της κάθε 
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πλατείας. Σε κάθε απομακρυσμένο σημείο της διαδρομής του αγωγού αυτού θα υπάρχουν 
χαλύβδινες θερμά γαλβανισμένες πλάκες (St/tZn) γείωσης 500x500x3mm. 

Στον περιμετρικό αυτό αγωγό, θα συνδεθούν επίσης με χαλύβδινου θερμά γαλβανισμένους 
αγωγούς οι μεταλλικές κολώνες του οδοφωτισμού, το κεντρικό Pillar διανομής των Δημοτικών 
καταναλώσεων, καθώς και κάθε ανεξάρτητος μετρητής (περίπτερα, InfoPoint, Αναψυκτήριο κλπ). 

2.5.8 Σήμανση πεζοδιαβάσεων 

Σε όλες τις διαβάσεις των πεζών γύρω από τις πλατείες δεν θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα, 
αλλά θα τοποθετηθούν ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) σαν συμπληρωματική σήμανση 
των διαγραμμίσεων. Ο σκοπός τους είναι μέσω οπτικής και ακουστικής ειδοποίησης (όταν 
πατηθούν παράγουν κραδασμό), να προειδοποιούν τους διερχόμενους οδηγούς για την 
επικινδυνότητα του σημείου όπου έχουν τοποθετηθεί.  

 

2.6 Ηλεκτρικά – Ασθενή Ρεύματα 

2.6.1 Γενικά 

Όλοι οι χρήστες των κτιρίων των πλατειών (Δήμος ή ιδιώτες), θα έχουν ανεξάρτητη ενσύρματη 
σύνδεση (είτε με χάλκινους αγωγούς είτε με οπτικές ίνες), με τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Δεν προβλέπεται να υπάρχουν καρτοτηλέφωνα κοινού. Θα γίνουν οι εξής συνδέσεις: 

Στην Πλατεία Α: 
α. Το InfoPoint. 
β. Τα περίπτερα 
γ. Το εκδοτήριο εισητηρίων. 
δ. Πιθανή σύνδεση για Δημοτικό ελεύθερο WiFi - Repeater. 

Στην Πλατεία Β: 
α. Το Αναψυκτήριο. 
β. Τα περίπτερα 
γ. Πιθανή σύνδεση για Δημοτικό ελεύθερο WiFi - Repeater. 
 

2.6.2 Κανονισμοί 

Θα τηρηθούν οι απαιτήσεις σύνδεσης του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
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3 Λιμνοδεξαμενές 

 

3.1 Γενικά 

Στις πλατείες, έχουν σχεδιαστεί οι λιμνοδεξαμενές εξασφαλίζοντας ελάχιστο βάθος (Hmax = 0.25m) 
για λόγους ασφαλείας. Το μικρό όμως βάθος, επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας από την 
ηλιακή ακτινοβολία και άρα την ανάπτυξη άλγης. Για τον λόγο αυτό, προβλέφθηκε ένα σύστημα 
ανακλοφορίας του νερού, με στόχο το καθαρισμό του. Τα υλικά και ο εξοπλισμός που έχουν 
επιλεγεί είναι της FUJI FOUNTAINS. Ο Ανάδοχος μπορεί να εγκαταστήσει αυτά, ή ισοδύναμα ή 
καλύτερα. 

Επίσης έχουν προβλεφθεί στην Πλατεία Α μέσα στις λιμνοδεξαμενές να υπάρχουν και φωτιζόμενοι 
τις βραδινές ώρες πίδακες με ύψος εκτόξευσης νερού τα 2,0-2,5m. 

3.2 Ειδικά 

3.2.1 Ορατή κίνηση νερού 

Η κίνηση του νερού στις Λιμνοδεξαμενές, θα γίνεται ως εξής: Η προσαγωγή του νερού στις 
δεξαμενές θα γίνεται μέσω στομίων επί των τοιχωμάτων ανάλογης παροχής με τον όγκο του 
ανακυκλούμενου νερού. Η ρύθμιση της στάθμης του νερού θα γίνεται με φυσικό τρόπο, 
υπερχειλίζοντας προς χαμηλότερη στάθμη με ορατό καταρράκτη. 

Στο τέλος της ορατής διαδρομής του το νερό της λιμνοδεξαμενής, θα παραλαμβάνεται από 
αντίστοιχα skimmers μέσω των οποίων θα γίνεται και ο καθαρισμός της επιφάνειας από 
επιπλέοντα ξένα σώματα (φύλλα κλπ).  

3.2.2 Μη ορατή κίνηση νερού 

Από τα skimmers με βαρυτικό δίκτυο το νερό θα οδηγείται προς μία δεξαμενή ισορροπίας, όπου θα 
ρυθμίζεται η στάθμη με υπερχείλιση όταν πλεονάζει (λόγω βροχής) και συμπλήρωση όταν είναι 
ελλειματικό (λόγω εξάτμισης). Από την δεξαμενή ισορροπίας θα οδηγείται το νερό μέσω της 
αντλίας ανακυκλοφορίας προς το φίλτρο άμμου για να καθαριστεί πριν επιστρέψει πίσω προς τα 
στόμια προσαγωγής, μέσω καταθληπτικού δικτύου. 

Επίσης από τον πυθμένα κάθε δεξαμενής, θα γίνεται ελεγχόμενα (μέσω βαλβίδας) η εκκένωση της 
λιμνοδεξαμενής (για επιθεώρηση και συντήρηση) προς την δεξαμνενή ισορροπίας από όπου, θα 
απομακρύνεται μέσω της αντλίας ανακυκλοφορίας προς το δίκτυο ομβρίων. 

3.2.3 Πίδακες 

Στις λιμνοδεξαμενές που έχουν προβλεφθεί και οι πίδακες, επιπλέον της αντλίας ανακυκλοφορίας 
θα υπάρχει και η αντλία πίεσης των πιδάκων που βρίσκεται και αυτή μέσα στο αντλιοστάσιο 
προστατευμένη. Η αντλία αυτή θα καταθλίβει προς ένα δίκτυο εγκιβωτισμένο στον πυθμένα των 
λιμνοδεξαμενών όπου θα είναι τοποθετημένα τα ακροφύσια των πιδάκων. 
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Παράλληλα με το καταθληπτικό αυτό δίκτυο των πιδάκων, θα υπάρχει και μία ηλεκτρική 
τροφοδοσία για λαμπτήρες LED (προστασίας ΙΡ68) , που θα είναι προσαρμοσμένοι δίπλα στο κάθε 
ακροφύσιο για φωτισμό κατά τις νυκτερινές ώρες. 

3.2.4 Ο «Νικολάκης» 

Ο «Νικολάκης» που βρίσκεται στην λιμνοδεξαμένη Νο1 της πλατείας Α και θα έχει στη βάση του 
την αντλία παροχής του νερού των 2 πιδάκων του. 

3.3 Λιμνοδεξαμενή Νο1  

Στην Λιμνοδεξαμενή Νο 1 περιλαμβάνονται 

 Επτά (7) Πίδακες με Φωτισμό LED.  
 Αντλητικά συγκροτήματα (ανακυκλοφορίας και πιδάκων).  
 Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ΄ Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα Ανεμομέτρου.  
 Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις - εξαρτημάτων PVC – φίλτρο -Αντλία.  
 Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις ασφαλιστικές 

διατάξεις.  

3.4 Λιμνοδεξαμενή Νο2 

Στην Λιμνοδεξαμενή Νο 2 περιλαμβάνονται 

 Τρείς (3) Πίδακες με Φωτισμό LED.  
 Αντλητικά συγκροτήματα (ανακυκλοφορίας και πιδάκων).  
 Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ΄ Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα Ανεμομέτρου.  
 Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις - εξαρτημάτων PVC – φίλτρο -Αντλία.  
 Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις ασφαλιστικές 

διατάξεις.  

3.5 Λιμνοδεξαμενή Νο3  

Στην Λιμνοδεξαμενή Νο 3 περιλαμβάνονται 

 Αντλητικό συγκρότημα (ανακυκλοφορίας).  
 Αισθητήρια ελέγχου Στάθμης κ΄ Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα αυτόματης πλήρωσης μέσω Ηλεκτροβάνας.  
 Σύστημα Ανεμομέτρου.  
 Σύστημα Φίλτρανσης με skimmer-πλήρης σωληνώσεις - εξαρτημάτων PVC – φίλτρο -Αντλία.  
 Ηλεκτρικός πίνακας αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με όλες τις ασφαλιστικές 

διατάξεις.  
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4 Δίκτυα ΟΚΩ. 

 

4.1 Γενικά 

Στις πλατείες που θα γίνει η ανάπλαση, ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, Δημοτικοί και και ιδιωτικοί 
καταναλωτές ρεύματος και είναι συνδεδεμένοι με παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Η ΔΕΔΔΗΕ, έχει μερικά τμήματα εναέριων δικτύων με στύλους και pillars και η COSMOTE, έχει 
επίσης (ξύλινους) στύλους και καρτοτηλέφωνα. 

Στην φάση των αρχικών εκσκαφών ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του σε συνεργασία με 
τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς όλα τα υπογειοποιημένα δίκτυα (των οποίων οι διαδρομές είναι 
σαφείς), που ήδη λειτουργούν, είτε για τον υφιστάμενο φωτισμό, είτε για την τροφοδότηση των 
υφιστάμενων καταναλωτών. 

Επίσης υπάρχουν και λειτουργούν δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων, τα οποία ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του 
Δήμου. 

4.2 Ειδικά 

Κατά τη φάση των εργασιών ανάπλασης των πλατειών, ο Ανάδοχος και πάλι σε συννενόηση με τους 
Τοπικούς Φορείς (Δήμος, ΔΕΔΔΗΕ, COSMOTE κλπ), θα αποξηλώνει και θα παραδίδει στον 
αντίστοιχο κάτοχο τους στύλους, τα Pillars τα καρτοτηλέφωνα κοινού κλπ, για πιθανή επανάχρηση. 

Στο τέλος όλων των εργασιών ο Ανάδοχος θα έχει μεριμνήσει να εγκαταστασθούν ανεξάρτητοι 
κενοί σωλήνες διέλευσης καλωδίων εξοπλισμένοι με οδηγό, για την έλξη των καλωδίων τόσο της 
ΔΕΔΔΗΕ, όσο και των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προς τις ανεξάρτητες 
«επιχειρήσεις» (περίπτερα, αναψυκτήριο κλπ) πέραν των αντίστοιχων τροφοδοσιών του Δήμου που 
θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. 

Μετά το πέρας των εργασιών της ανάπλασης, θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι προβλέψεις για 
διελεύσεις δικτύων (πάντα σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους φορείς), ώστε να μην απαιτηθεί  η 
εκ των υστέρων οποιαδήποτε εκσκαφή. 
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 L1  

 

Όνομα προϊόντος: DL ALU DN150 LEDVANCE

Κωδικός προϊόντος 
091436 

 

Περιγραφή 
DOWNLIGHT φωτιστικό άμεσου φωτισμού με σώμα από αλουμίνιο, βαμμένο. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό  

Διαστάσεις [mm] 
Ø 160, Υ 52     -  ΤΡΥΠΑΣ: Δ 150

Χρώμα 
ΛΕΥΚΟ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Χωνευτό στην οροφή

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται

 Σημειώσεις 
-– Υψηλή φωτεινή απόδοση 
– Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% (σε σύγκριση με φωτιστικά που 
χρησιμοποιούνται λαμπτήρες CFL) 
– Πολύ ομοιογενές φως 
– Λειτουργικός σχεδιασμός 
– Εξωτερικό τροφοδοτικό για περισσότερη ευελιξία (συμβατό με επιλεγμένα 
DALI τροφοδοτικά) 
– Εγγύηση 5 ετών 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W/m]: 14 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 85 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 100 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L70, B50, 50000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 44 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: - 02 
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Όνομα προϊόντος: DL COMFORT DN 155 LEDVANCE

Κωδικός προϊόντος 
104082 

 

Περιγραφή 
DOWNLIGHT COMFORT | Προβολείς με ρυθμιζόμενα χρώματα λευκού φωτός. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 172, Υ 95 – ΤΡΥΠΑΣ: 155 

Χρώμα 
Αλουμίνιο - Λευκό 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Χωνευτό στην οροφή 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
- Απλή εγκατάσταση χάρη στο ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης 
- Εγγύηση 5 ετών 
– Δυνατότητα επιλογής τριών χρωμάτων φωτός μέσω συρόμενου διακόπτη 
– Τύπος προστασίας: IP54 
– Κουτί σύνδεσης με ακροδέκτη push-wire για σύνδεση χωρίς εργαλεία 
– Δυνατότητα ενδιάμεσης καλωδίωσης

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W/m]: 18 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 85 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 60 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000…5700 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: >80 
Διάρκεια ζωής: L70, B50, 50000 h

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 54 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: - 03
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Όνομα προϊόντος: 530 NOBILE

Κωδικός προϊόντος 
530/3K 

Περιγραφή 
Προβολέας led, με βραχίονα για τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή έδαφος. Σώμα από 
αλουμίνιο, με οπάλ διαχύτη. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Τοποθέτηση επάνω σε οροφή 

Διαστάσεις [mm] 
Μ 170, Π 190, Υ 160 

Χρώμα 
Μαύρο 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση επάνω σε οροφή, με κατεύθυνση από κάτω προς τα επάνω. (φωτισμός 
στεγάτρου) 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται

 Σημειώσεις 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 30 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 64 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 100 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 70 
Διάρκεια ζωής: 36000h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 65 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: -

Οπτικά αξεσουάρ  
- Φίλτρο honeycomb 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 -  

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: PLATEA PRO IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
P878 

Περιγραφή 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου με άμεση οπτική φωτεινή οδό, σχεδιασμένο να 
χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED, κατάλληλο για οδικό φωτισμό. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο επάνω μέρος ιστού με μονό / διπλό εξάρτημα 
από χυτό αλουμίνιο, για ιστούς ø60 / 76/102 / 120mm ή 
τριπλό εξάρτημα για ιστούς ø102 / 120 mm. Πλαϊνό εξάρτημα από χυτό αλουμίνιο για 
κωνικούς ιστούς με διάμετρο μεταξύ ø 46 και ø76.

Διαστάσεις [mm] 
Μ 406, Π 276, Υ 160

Χρώμα 
ΓΚΡΙ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στην κορυφή ιστού 8 μέτρων ø120 με τον αντάπτορα κορυφής 6120 
 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ DALI περιλαμβάνεται 
Το προϊόν συνδέεται εισάγοντας τα καλώδια δικτύου σε μια πλακέτα ακροδεκτών. 
Αντοχή σε αιχμές τάσης δικτύου έως 
10KV. Η τέλεια στεγανότητα του προϊόντος στο σημείο εισόδου του καλωδίου 
τροφοδοσίας διασφαλίζεται από έναν σφιγκτήρα καλωδίου ορείχαλκου M24x1.5 από 
νικέλιο, κατάλληλο για καλώδια με μέγιστο εξωτερικό 16mm ø (διατομή 1,5-2,5mm²).

 Σημειώσεις 
Το οπτικό συγκρότημα είναι κατασκευασμένο από EN1706AC 46100LF 
κράμα αλουμινίου και υποβάλλεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
προεπεξεργασίας, στην οποία οι κύριες φάσεις είναι η απολίπανση, φθοροζιρκονισμός  
(προστατευτική μεμβράνη επιφάνειας) και στεγανοποίηση (με νανο-δομημένο στρώμα 
σιλανίου). Είναι βαμμένο με αστάρι και ακρυλική βαφή, σκληρυμένο στους 150 ° C, με 
υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. Με γυαλί νατρίου-
ασβεστίου και πάχους 5 mm κάλυμμα. 
 Όταν τοποθετείται στον ιστό, το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί κατά + 15 ° / -5 ° και + 5 ° / -
15 όταν τοποθετείται στο πλάι.  
Υψηλή οπτική άνεση. 
Οπτικοί φακοί πολυμερούς που προσφέρουν υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή 
φωτός.  
Ηλεκτρικό έρμα 220-240V ac 50 / 60Hz DALI.  
Η οπτική συναρμολόγηση στερεώνεται στην οροφή ή στο εξάρτημα από πάνω από δύο 
βίδες στερέωσης.  
Η ροή φωτός που εκπέμπεται στο άνω ημισφαίριο του συστήματος στην οριζόντια θέση 
είναι μηδενική (σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα για την πρόληψη της ρύπανσης του 
φωτός). Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Δείκτης δυσφορίας D6 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 59 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 115 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: ST1.0 - road optics I = 4h / d = 1 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 4000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 70 
Διάρκεια ζωής: L90, B10, 100000 h

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 08

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ Ø120 
(6120) 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: PLATEA PRO IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
P888 

 

Περιγραφή 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου με άμεση οπτική φωτεινή οδό, σχεδιασμένο να 
χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED, κατάλληλο για οδικό φωτισμό 

 

Είδος εγκατάστασης 
Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο επάνω μέρος ιστού με μονό / διπλό εξάρτημα 
από χυτό αλουμίνιο, για ιστούς ø60 / 76/102 / 120mm ή 
τριπλό εξάρτημα για ιστούς ø102 / 120 mm. Πλαϊνό εξάρτημα από χυτό αλουμίνιο για 
κωνικούς ιστούς με διάμετρο μεταξύ ø 46 και ø76.

Διαστάσεις [mm] 
Μ 406, Π 276, Υ 160

Χρώμα 
ΓΚΡΙ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στην κορυφή ιστού 8 μέτρων ø120 με τον αντάπτορα κορυφής 6120

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ DALI περιλαμβάνεται 
Το προϊόν συνδέεται εισάγοντας τα καλώδια δικτύου σε μια πλακέτα ακροδεκτών. 
Αντοχή σε αιχμές τάσης δικτύου έως 
10KV. Η τέλεια στεγανότητα του προϊόντος στο σημείο εισόδου του καλωδίου 
τροφοδοσίας διασφαλίζεται από έναν σφιγκτήρα καλωδίου ορείχαλκου M24x1.5 από 
νικέλιο, κατάλληλο για καλώδια με μέγιστο εξωτερικό 16mm ø (διατομή 1,5-2,5mm²). 

 Σημειώσεις 
Το οπτικό συγκρότημα είναι κατασκευασμένο από EN1706AC 46100LF 
κράμα αλουμινίου και υποβάλλεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
προεπεξεργασίας, στην οποία οι κύριες φάσεις είναι η απολίπανση, φθοροζιρκονισμός  
(προστατευτική μεμβράνη επιφάνειας) και στεγανοποίηση (με νανο-δομημένο στρώμα 
σιλανίου). Είναι βαμμένο με αστάρι και ακρυλική βαφή, σκληρυμένο στους 150 ° C, με 
υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. Με γυαλί νατρίου-
ασβεστίου και πάχους 5 mm κάλυμμα. 
 Όταν τοποθετείται στον ιστό, το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί κατά + 15 ° / -5 ° και + 5 ° / -
15 όταν τοποθετείται στο πλάι.  
Υψηλή οπτική άνεση. 
Οπτικοί φακοί πολυμερούς που προσφέρουν υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή 
φωτός.  
Ηλεκτρικό έρμα 220-240V ac 50 / 60Hz DALI.  
Η οπτική συναρμολόγηση στερεώνεται στην οροφή ή στο εξάρτημα από πάνω από δύο 
βίδες στερέωσης.  
Η ροή φωτός που εκπέμπεται στο άνω ημισφαίριο του συστήματος στην οριζόντια θέση 
είναι μηδενική (σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα για την πρόληψη της ρύπανσης του 
φωτός). Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Δείκτης δυσφορίας D6 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 87 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 116 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]:ST1.2 road optic I = 4h / d = 1,2 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 4000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 70 
Διάρκεια ζωής: L90, B10, 100000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 08 

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ Ø120 
(6120) 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: PLATEA PRO IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
P873 

 

Περιγραφή 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου με άμεση οπτική φωτεινή οδό, σχεδιασμένο να 
χρησιμοποιεί λαμπτήρες LED, κατάλληλο για οδικό φωτισμό

 

Είδος εγκατάστασης 
Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο επάνω μέρος ιστού με μονό / διπλό εξάρτημα 
από χυτό αλουμίνιο, για ιστούς ø60 / 76/102 / 120mm ή 
τριπλό εξάρτημα για ιστούς ø102 / 120 mm. Πλαϊνό εξάρτημα από χυτό αλουμίνιο για 
κωνικούς ιστούς με διάμετρο μεταξύ ø 46 και ø76. 

Διαστάσεις [mm] 
Μ 296, Π 214, Υ 1532 

Χρώμα 
TBC 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση σε ύψος 4 μέτρων, σε ιστό 8 μέτρων ø120 με τον ενδιάμεσο αντάπτορα 
6123 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ περιλαμβάνεται

 Σημειώσεις 
Το οπτικό συγκρότημα είναι κατασκευασμένο από EN1706AC 46100LF 
κράμα αλουμινίου και υποβάλλεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
προεπεξεργασίας, στην οποία οι κύριες φάσεις είναι η απολίπανση, φθοροζιρκονισμός  
(προστατευτική μεμβράνη επιφάνειας) και στεγανοποίηση (με νανο-δομημένο στρώμα 
σιλανίου). Είναι βαμμένο με αστάρι και ακρυλική βαφή, σκληρυμένο στους 150 ° C, με 
υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. Με γυαλί νατρίου-
ασβεστίου και πάχους 5 mm κάλυμμα. 
 Όταν τοποθετείται στον ιστό, το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί κατά + 15 ° / -5 ° και + 5 ° / -
15 όταν τοποθετείται στο πλάι.  
Υψηλή οπτική άνεση. 
Οπτικοί φακοί πολυμερούς που προσφέρουν υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή 
φωτός.  
Ηλεκτρικό έρμα 220-240V ac 50 / 60Hz DALI.  
Η οπτική συναρμολόγηση στερεώνεται στην οροφή ή στο εξάρτημα από πάνω από δύο 
βίδες στερέωσης.  
Η ροή φωτός που εκπέμπεται στο άνω ημισφαίριο του συστήματος στην οριζόντια θέση 
είναι μηδενική (σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα για την πρόληψη της ρύπανσης του 
φωτός). Όλες οι εξωτερικές βίδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι. 
Δείκτης δυσφορίας D6 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 34 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 93 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: ST0.8C ‐ I = 3,7h / d = 0,8 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 70 
Διάρκεια ζωής: L90, B10, 100000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 08 

Οπτικά αξεσουάρ  
-  

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕΣΗΣ ΙΣΤΟΥ Ø120 
(6123) 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: LED STRIP SINGCOMPLEX

Κωδικός προϊόντος 
101265 

Περιγραφή 
Ταινία Led  σε προφίλ αλουμινίου (ρηχό ή βαθύ) με οπάλ διαχύτη 

 

Είδος εγκατάστασης 
Επιφανειακή ή χωνευτή (σύμφωνα με τα σχέδια) 

Διαστάσεις [mm] 
Μ 5000, Π 10, Υ 1,6 

Χρώμα 
- 

Οδηγίες εγκατάστασης 
- 

 Ηλεκτρικά 
 

 Σημειώσεις 
Φιλική προς το περιβάλλον. 
‐ Μεγάλη διάρκεια ζωής, τυπική εγγύηση 3 ετών. 
‐ Πλήρης αξεσουάρ κοπής / σύνδεσης. 
‐ Δεν χρειάζεται τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος. 
‐ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 11/m 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 90 
Τάση [V]: 24 

Δέσμη [°]: γενικού φωτισμού 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 2700 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 90 
Διάρκεια ζωής: - 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 65 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: - 

Οπτικά αξεσουάρ  
 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 -  

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
Μετασχηματιστές σύμφωνα με τις 
ομαδοποιήσεις. 
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Όνομα προϊόντος: AVENIDA BOLLARD LUG

Κωδικός προϊόντος 
160012.5L052.21 

Περιγραφή 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο 
υψηλής πίεσης. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Επιφανειακή 

Διαστάσεις [mm] 
Δ 150, Υ 1000 

Χρώμα 
ΓΚΡΙ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Επιφανειακή τοποθέτηση με προφίλ αλουμινίου 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Διατίθεται κατόπιν αιτήματος: DALI 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας [° C]: ‐40 ... +50 
Εγγύηση: 5 χρόνια 
 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W/m]: 13,5 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 89 
Τάση [V]: 220…240

Δέσμη [°]: Πανκατευθυντική 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 70 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 96000 h

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 09

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 -  

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: HALL LED IP 65" ESSE CI

Κωδικός προϊόντος 
38VT6L350E65 

Περιγραφή 
Στεγανό φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό 
αλουμίνιο με επίστρωση σκόνης εποξειδίου. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτή 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 100, Υ 65 – ΤΡΥΠΑΣ: 75 

Χρώμα 
ΜΑΥΡΟ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση σε οροφή σύμφωνα με τα σχέδια. 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Mac Adams 3 
5 χρόνια πλήρης εγγύηση. 
Ασφάλεια των ματιών: χωρίς κίνδυνο (RG 0) σύμφωνα με το EN62471: 2009 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 6 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 103 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 50 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, Β50, >50000 h

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 65 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 

Οπτικά αξεσουάρ  
 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
-  

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: GROOVE 17 PIL

Κωδικός προϊόντος 
306186 

Περιγραφή 
Στεγανό γραμμικό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό από ανοξείδωτο ατσάλι και 
αντιθραυστικό γυαλί. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό δαπέδου 

Διαστάσεις [mm] 
Μ 2000, Π 19.3, Υ 55 

Χρώμα 
Λευκό, ανοδιωμένο αλουμίνο 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Χωνευτό στο έδαφος με κουτί εγκιβωτισμού 

 Ηλεκτρικά 
Ο μτσχ ON/OFF δεν περιλαμβάνεται (Μετασχηματιστές ανάλογα με τις ομαδοποιήσεις) 

 Σημειώσεις 
Σειρά φωτιστικών λαμπτήρων κατηγορίας III, που περιλαμβάνουν: 
     - Εξώθηση από ανοδιωμένο περίβλημα αλουμινίου 
     - Κάρτα LED ενθυλακωμένη σε θήκη τεχνοπολυμερούς υψηλής απόδοσης με βαθμό 
προστασίας IP67. Εισάγεται στο εξωθημένο προφίλ με επίστρωση ρητίνης διπλού 
στρώματος, προσδίδει στο προϊόν δύο επίπεδα IP67 
     - Διαφανές στρώμα ρητίνης στο κάτω μέρος για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση 
φωτισμού, σατινέ φινίρισμα στο ορατό μέρος για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κηλίδες 
     - Σύστημα ρύθμισης τάσης επικαλυμμένο με ρητίνη ενσωματωμένο σε κάθε προϊόν, 
ποιότητας προστασίας IP67, σχεδιασμένο να δέχεται τάσεις τροφοδοσίας συνεχούς 
ρεύματος μεταξύ 36V και 48V 
     - Υποδοχές IP67 κατάλληλες για καλωδιώσεις 
     - Μέτρηση φωτομετρικών δεδομένων σύμφωνα με το UNI EN 13032-4 και IES LM-79-
08 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 30 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: - 
Τάση [V]: 48 

Δέσμη [°]: Συμμετρική πολύ ανοιχτή 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 4000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 40000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 67 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 10    
 
Εξαρτήματα εγκατάστασης 
- προφίλ εγκιβωτισμού 390944 
- τάπες προφίλ 310954 
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Όνομα προϊόντος: AQUALUC S:OLID HIGH 
BRIGHTNESS" 

BARTHELME

Κωδικός προϊόντος 
AQUA-5001-0028 

Περιγραφή 
Άκαμπτη φωτεινή γραμμή LED με κατηγορία προστασίας IP 68. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Επιφανειακή 

Διαστάσεις [mm] 
Μ CUSTOM, Π 17.5, Υ 17.5 

Χρώμα 
- 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στα παρτέρια φύτευσης σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ ON/OFF δεν περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Με θερμική αγώγιμη σύνδεση πολυουρεθάνης-κεραμικής πλήρως ενσωματωμένη, 
άκαμπτη φωτεινή γραμμή LED με κατηγορία προστασίας IP 68  
Για εγκατάσταση σε νερό βάθους έως 1,2 m (κριτήρια δοκιμής: 1,2 m 
Βάθος νερού, διάρκεια παραμονής 6 μήνες) 
ꞏ Με ειδική προστασία σε φυσικές και  χημικές επιδράσεις 
ꞏ Ομοιογενής φωτισμός σε ολόκληρη την επιφάνεια εξόδου φωτός 
ꞏ Σε σύγκριση με το μέταλλο, δεν υπάρχουν κηλίδες οξειδίου (σκουριά) επειδή 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W/m]: 17 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 69 
Τάση [V]: 24 

Δέσμη [°]: 120 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 2800 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 90 
Διάρκεια ζωής: L80, >60000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 68 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: - 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
Μτσχ ON/OFF ανάλογα με την 
ομαδοποίηση 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 - Προφίλ αλουμινίου Μ 2000mm, Π 
21.6mm, Υ 13.5mm  -  40100142 
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Όνομα προϊόντος: RIM LEDS C4

Κωδικός προϊόντος 
55-E151-CA-CL 

Περιγραφή 
Στεγανό χωνευτό φωτιστικό σήμανσης, στρογγυλού σχήματος. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό φωτιστικό  

Διαστάσεις [mm] 
Ø 46, Υ 34 – ΤΡΥΠΑΣ: 40 

Χρώμα 
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI316. 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Χωνευτό φωτιστικό στο έδαφος. Χρειάζεται αποχέτευση 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ ON/OFF περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Φωτοβιολογικός κίνδυνος: RG1 
UGR: 19.3 
MacAdam: 3 
Εγγύηση: 5 χρόνια

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 1,5 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 11 
Τάση [V]: 220…240 

Δέσμη [°]: Διάχυτη 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, B20, 50000 h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 67 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 10 

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 -  

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: PALCO INOUT IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
EI03 

Περιγραφή 
Στεγανό στρεφόμενο σποτ επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο υψηλής 
καθαρότητας και ανοξείδωτο ατσάλι. Ανακλαστήρας υψηλής ακρίβειας και δυνατότητα 
κλειδώματος στόχευσης. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Επιφανειακή τοποθέτηση 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 119, Υ 208 

Χρώμα 
ΓΚΡΙ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στα βάθρα των γλυπτών, σύμφωνα με τα σχέδια 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ DALI περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Το οπτικό συγκρότημα και η βάση είναι κατασκευασμένα από EN1706AC 46100LF 
κράμα αλουμινίου και υποβάλλεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
προεπεξεργασίας, στην οποία οι κύριες φάσεις είναι η απολίπανση, φθοροζιρκονισμός  
(προστατευτική μεμβράνη επιφάνειας) και στεγανοποίηση (με νανο-δομημένο στρώμα 
σιλανίου).  
Είναι βαμμένο με αστάρι και ένα υγρό ακρυλικό χρώμα, σκληρυμένο στους 150 ° C, με 
υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. Συμπυκνωμένο 
νάτριο-ασβέστιο πάχους 5 mm γυαλί κλεισίματος.  
Η διπλή δυνατότητα προσαρμογής επιτρέπει περιστροφή 360 ° γύρω από τον 
κατακόρυφο άξονα και κλίση 90 ° σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 
Μηχανικές κλειδαριές στόχευσης για περιστροφή τόσο στον κατακόρυφο άξονα όσο και 
στο οριζόντιο επίπεδο.  
Πλήρες με ένα μονοχρωματικό κύκλωμα LED και ένα οπτικό σύστημα Opti Beam Lens.  
Το προϊόν περιλαμβάνει έναν αδένα καλωδίου PG13.5.  
Δυνατότητα επιλογής χρήσης οπτικών που συναρμολογούνται με πλαίσιο στήριξης.  
Όλες οι εξωτερικές βίδες που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
ατσάλι Α2. 
MacAdam Step: 2 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 18,3 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 86 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 24 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 95000h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 07 

Οπτικά αξεσουάρ  
Αντιθαμβωτικός κύλινδρος X542 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: PALCO INOUT IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
EF53 

Περιγραφή 
Στεγανό στρεφόμενο σποτ επιφανειακής τοποθέτησης από αλουμίνιο υψηλής 
καθαρότητας και ανοξείδωτο ατσάλι. Ανακλαστήρας υψηλής ακρίβειας και δυνατότητα 
κλειδώματος στόχευσης. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Τοποθέτηση σε ιστό 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 153, Υ 276 

Χρώμα 
ΓΚΡΙ 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση σε ιστό 10 μέτρων με φλάντζα στήριξης. 
4 Φωτιστικά ανά ιστό, ανά 30-40 εκατοστά απόσταση μεταξύ τους, καθ΄ύψος, ξεκινώντας 
από την κορυφή του ιστού. 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ DALI περιλαμβάνεται

 Σημειώσεις 
- Το οπτικό συγκρότημα και η βάση είναι κατασκευασμένα από EN1706AC 46100LF 
κράμα αλουμινίου και υποβάλλεται σε μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων, 
προεπεξεργασίας, στην οποία οι κύριες φάσεις είναι η απολίπανση, φθοροζιρκονισμός  
(προστατευτική μεμβράνη επιφάνειας) και στεγανοποίηση (με νανο-δομημένο στρώμα 
σιλανίου).  
Είναι βαμμένο με αστάρι και ένα υγρό ακρυλικό χρώμα, σκληρυμένο στους 150 ° C, με 
υψηλό επίπεδο αντίστασης στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV. Συμπυκνωμένο 
νάτριο-ασβέστιο πάχους 5 mm γυαλί κλεισίματος.  
Η διπλή δυνατότητα προσαρμογής επιτρέπει περιστροφή 360 ° γύρω από τον 
κατακόρυφο άξονα και κλίση 90 ° σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. 
Μηχανικές κλειδαριές στόχευσης για περιστροφή τόσο στον κατακόρυφο άξονα όσο και 
στο οριζόντιο επίπεδο.  
Πλήρες με ένα μονοχρωματικό κύκλωμα LED και ένα οπτικό σύστημα Opti Beam Lens.  
Το προϊόν περιλαμβάνει έναν αδένα καλωδίου PG13.5.  
Δυνατότητα επιλογής χρήσης οπτικών που συναρμολογούνται με πλαίσιο στήριξης.  
Όλες οι εξωτερικές βίδες που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 
ατσάλι Α2. 
MacAdam Step: 2 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 47,3 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 101 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 48 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 100000h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 66 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 07 

Οπτικά αξεσουάρ  
Βάση στήριξης αξεσουάρ Χ303 
Αντιθαμβωτική κυψέλη Χ309 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 Αντάπτορας ιστού Ø 120, Χ416 

 

Ιστός 10μ Ø 120 1548 – πλάκα έδρασης 1165 – Ακροκιβώτιο πολλαπλής συνδεσμολογίας 1880 

Ενισχυμένος, κωνικός ιστό από 70 micron θερμό γαλβανισμένο χάλυβα, σύμφωνα με το UNI EN ISO 1461 (EN 
40‐5), και στην επιφάνεια, επεξεργασία με υφή ακρυλικής σκόνης. Ο τυπικός κύκλος βαφής αναφέρεται στο 
πρότυπο UNI EN ISO 12944 με κατηγορία αντοχής C4‐H (κατάλληλο για βιομηχανικές περιοχές και παράκτιες 
ζώνες  με  μέτρια  αλατότητα.  Το  πρότυπο  UNI  EN  ISO  12944‐1  καθορίζει  τη  συνήθη  συντήρηση  και  τους 
εξαμηνιαίους  ελέγχους  για  να  διατηρείται  άθικτο  το  προϊόν.  Η  διαδικασία  γαλβανισμού  περιλαμβάνει 
ανάδευση  γι  αποτροπή  εσωτερικής  συγκέντρωσης  αλάτων  ψευδαργύρου.  Ο  ιστός  αποτελείται  από  δύο 
κυλινδρικά κομμάτια και είναι κατασκευασμένα από EN10025‐S355JR (ex Fe510UNI7070) χάλυβα. Ο πρώτος 
κύλινδρος έχει διάμετρο 194 mm, πάχος 3 mm και ύψος 3200 mm, ενώ ο δεύτερος κύλινδρος έχει 121 mm 
διάμετρο, πάχος 4 mm και ύψος 6800 mm. Η υποδοχή για το κάλυμμα πρόσβασης έχει διαστάσεις 310x95 
mm,  βρίσκεται  σε  ύψος  1000  mm  από  το  έδαφος,  και  είναι  κατάλληλο  για  τοποθέτηση  του  μπλοκ 
ακροδεκτών.  Ο  πόλος  επιτρέπει  την  εγκατάσταση    μπλοκ  τερματικού  (με  ξύλινο  προσαρμογέα  για 
παραγγελία ξεχωριστά). Καπάκι από χυτό   αλουμίνιο.    Ένα στεγανοποιητικό μη γήρανσης προσαρμόζεται 
στην ανώμαλη επιφάνεια του ιστού για να διασφαλίζει ότι είναι σφραγισμένο. Η πρόσβαση στο κάλυμμα 
στερεώνεται  χρησιμοποιώντας  μια  πλάκα  στερέωσης,  που  συγκολλάται  στο  εσωτερικό  του  ιστού.  Ένας 
μεταλλικός γάντζος για την υποστήριξη του ακροδέκτη συγκολλάται μέσα στον πόλο. Αποτελείται από μια 
μεταλλική ράβδο, διαμέτρου 4 mm, λυγισμένη δύο φορές, διαστάσεων 40x26 mm. Η πλάκα αγκύρωσης που 
υποστηρίζει τον ιστό είναι κατασκευασμένη από EN 10025‐S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) 70 micron θερμό 
γαλβανισμένο χάλυβα, σύμφωνα με το UNI EN ISO 1461 (EN40‐5). Είναι τετράγωνη, έχει 4 λοξές 40x45 °, έχει 
μέγεθος 415x415 mm και έχει πάχος 20 mm. Οι 4 υποδοχές διαστάσεων 67x30 mm, με απόσταση από κέντρο 
σε κέντρο 300x300 mm, επιτρέπει τη διέλευση των μπουλονιών αγκύρωσης. Ο ιστός συγκολλάται στην πλάκα 
στη  βάση  και  τέσσερα  ενισχυμένα  πτερύγια  συγκολλούνται  γύρω  από  αυτό.  Τα  ατσάλινα  μπουλόνια 
αγκύρωσης,  μήκους  500 mm  και  με  διάμετρο  24 mm,  ασφαλίζονται  από  χαλύβδινες  βίδες. Ο  ιστός  έχει 
τέσσερις διαμπερείς οπές, με ένθετα από ανοξείδωτο ατσάλι για στερέωση της ράβδου. Ένα γαλβανισμένο 
ατσάλινο  πιάτο  είναι  συγκολλημένο  στο  πάνω  μέρος,  με  τρεις  οπές  M8  στους  120  °  για  στερέωση  της 
στοιβάδας. Ένα πολυκαρβονικό κάλυμμα είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος του ιστού. 

Ο  ιστός  είναι  κατάλληλος  για αντοχή στη δυναμική αιολική δύναμη, σύμφωνα με  την  ιταλικό υπουργικό 
διάταγμα της 16/01/96. 
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Όνομα προϊόντος: VITA KT

Κωδικός προϊόντος 
7640983324C 

 

Περιγραφή 
Στεγανό στρογγυλό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό από χυτό αλουμίνιο και ΙΝΟΧ καπάκι. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό στο έδαφος 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 150, Υ 220 

Χρώμα 
INOX 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στο έδαφος με κουτί εγκιβωτισμού, για φωτισμό δέντρων 

 Ηλεκτρικά 
OSRAM Prevaled Coin 50 G2 Module και ηλεκτρονικός μτσχ ON/OFF 
περιλαμβάνονται. 

 Σημειώσεις 

 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: OSRAM Prevaled Coin 
50 G2 Module 
Ισχύς [W]: 13 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: - 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 24 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής:  

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 65 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: - 

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 - Κουτί εγκυβωτισμού 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: UNDERSCORE 6 IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
A7/4K/INOX 

Περιγραφή 
Προϊόν γραμμικού φωτισμού - με λευκά μονοχρωματικά LED - κατασκευασμένα σε λευκό 
εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα

 

Είδος εγκατάστασης 
Επίτοιχο, χωνευτό, με ειδικό προφίλ αλουμινίου

Διαστάσεις [mm] 
Μ 5000, Π 5.6, Υ 16 - ΤΡΥΠΑ: βλέπε σχέδια και οδηγίες εγκατάστασης προφίλ.

Χρώμα 
INOX 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση σε ρίχτια σκαλοπατιών, και βαθμίδων ανάπαυσης. 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ ΟΝ/OFF δεν περιλαμβάνεται (ανάλογα με τις ομαδοποιήσεις)

 
 Σημειώσεις 

Προϊόν γραμμικού φωτισμού - με λευκά μονοχρωματικά LED - κατασκευασμένα σε λευκό 
εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα.  
120 LED / m.  
Πάχος Ultraslim (5,6 mm). Εξωτερικό κάλυμμα ελαστομερούς σιλικόνης διπλού πάχους, 
γαλακτώδες στη ζώνη εκπομπών, διαφανές στη ζώνη κυκλώματος για τη διευκόλυνση των 
εργασιών κοπής.  
Τα άκρα των κυκλωμάτων είναι εξοπλισμένα με καλώδια με ετικέτες πολικότητας.  
Η ταινία έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα κατάλληλα προφίλ Underscore6. 
Όταν η μόνωση σύνδεσης έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες (από τον εγκαταστάτη) η ταινία 
που έχει εισαχθεί στο προφίλ εγγυάται προστασία IP65 
Οι λωρίδες μπορούν να κοπούν σε αποστάσεις 50 mm.  
Σε περίπτωση ενδιάμεσων περικοπών, χρησιμοποιήστε τα καλύμματα που 
περιλαμβάνονται και βεβαιωθείτε ότι έχετε σφραγίσει το κόψιμο  προσεκτικά για να 
αποκαταστήσεται τις σωστές συνθήκες προστασίας, χρησιμοποιώντας μόνο την κολλητική 
ταινία με επικάλυψη πυριτίου.  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 9.2 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 21 
Τάση [V]: 24 

Δέσμη [°]: Γενικού φωτισμού 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L70 30000h 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 65 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 

Οπτικά αξεσουάρ  
 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 Προφίλ αλουμινίου MXR1 
Τάπες προφίλ  MXR8 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
Μετασχηματιστές 24V – σύμφωνα με την 
προσφορα 
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Όνομα προϊόντος: LIGHT UP EARTH IGUZZINI

Κωδικός προϊόντος 
BW05 

Περιγραφή 
Στεγανό στρογγυλό χωνευτό επιδαπέδιο φωτιστικό από ανοξείδωτο ατσάλι και 
αντιθραυστικό γυαλί. 

 

Είδος εγκατάστασης 
Χωνευτό στο δάπεδο 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 144, Υ 178 – ΚΟΠΗ ΤΡΥΠΑΣ: βλέπε οδηγίες εγκατάστασης X197 

Χρώμα 
INOX 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στο δάπεδο με κουτί εγκιβωτισμού 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ DALI περιλαμβάνεται 

 Σημειώσεις 
Το στρογγυλό πλαίσιο D = 144 mm είναι ατσάλι AISI 304 πλαίσιο και έχει ένα εξαιρετικά 
διαυγές γυάλινο κάλυμμα από νάτριο - ασβέστιο, με πάχος 12 mm.  
Το σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι είναι βαμμένο μαύρο.  
Το φωτιστικό είναι στερεωμένο στο εξωτερικό περίβλημα με δύο βίδες Torx που τη 
συγκρατούν στη θέση τους.  
Περιλαμβάνει το κύκλωμα LED, ανακλαστήρα OPTI BEAM από αλουμίνιο και μαύρο 
πλαστικό κάλυμμα περιβλήματος.  
Εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας από μαύρο πλαστικό υλικό (PPS) που περιέχει την ομάδα 
τροφοδοσίας.  
Το σύστημα καλωδίωσης του προϊόντος διαθέτει στυπιοθλίπτη από ανοξείδωτο ατσάλι Α2 
με μήκος 1200 mm καλώδιο τροφοδοσίας εξόδου A075RNF τύπου 4x1 mm². Το καλώδιο 
είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή κατά της διαπνοής (IP68) που αποτελείται από ένα 
σύνδεσμος με επικάλυψη σιλικόνης που βρίσκεται στο καλώδιο τροφοδοσίας και 
τοποθετείται μέσα στο κουτί τροφοδοσίας. 
 Η τοποθέτηση με το κουτί εγκιβωτισμού, εγγυάται μέγιστη αντίσταση στατικού φορτίου 
5000 kg.  
Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας του γυαλιού είναι μικρότερη από 40 ° C. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 10.5 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 101 
Τάση [V]: 230 

Δέσμη [°]: 56 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: 80 
Διάρκεια ζωής: L80, B10, 100000

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 68 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 10

Οπτικά αξεσουάρ  
Αντιθαμβωτική κυψέλη X198 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 Κουτί εγκυβωτισμού  X197 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
- 
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Όνομα προϊόντος: A7 NOBILE

Κωδικός προϊόντος 
A7/4K/INOX 

 

Περιγραφή 
Στεγανό χωνευτό φωτιστικό από χυτό αλουμίνιο και ΙΝΟΧ καπάκι 

 

Είδος εγκατάστασης 
Επίτοιχο 

Διαστάσεις [mm] 
Ø 90, Υ 71  -  ΤΡΥΠΑ: βλέπε οδηγίες εγκατάστασης.   

Χρώμα 
INOX 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Τοποθέτηση στα τοιχώματα των υδάτινων στοιχείων, σύμφωνα με τα σχέδια. 

 Ηλεκτρικά 
Ο ηλεκτρονικός μτσχ ΟΝ/OFF δεν περιλαμβάνεται (ανάλογα με τις ομαδοποιήσεις) 

 Σημειώσεις 
- 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πηγή φωτισμού: LED 
Ισχύς [W]: 6 
Φωτεινή απόδοση [Lm/W]: 83 
Τάση [V]: 24 

Δέσμη [°]: 40 
Θερμοκρασία χρώματος [K]: 4000 
Δείκτης χρωματικής απόδοσης [CRI]: >80 
Διάρκεια ζωής: - 

 Βαθμός στεγανότητας [IP]: 68 - 3m 
Βαθμός προστασίας (αντοχή σε κρούση) [IK]: 10 

Οπτικά αξεσουάρ  
- 

Εξαρτήματα εγκατάστασης 
 Κουτί εγκιβωτισμού - περιλαμβάνεται 

Ηλεκτρικά Εξαρτήματα 
Μετασχηματιστές 24V – δεν 
περιλαμβάνονται 
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