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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ 

 

Α. Φωτιςτικό ςϊμα βραχίονα, LED, τφπου πιατάκι, έωσ 25W 

 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτό αλουμινίου, ςε κυκλικό ςχιμα διαμζτρου 

μικρότερθσ ι ίςθσ με 200mm και κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο ζτςι ϊςτε να ςχθματίηονται 

“πτερφγια” (ψφκτρεσ) για τθν αποτελεςματικι απαγωγι τθσ κερμότθτασ, ενϊ κα είναι βαμμζνο με 

κατάλλθλθ βαφι και κατόπιν κατάλλθλθσ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ αντοχισ ςε διάβρωςθ από 

νερό και UV ακτινοβολία.  

Θα διακζτει αρκρωτό βραχίονα ςτιριξθσ , κατάλλθλο για ςτιριξθ ςε ςωλινα διαμζτρου 27mm, από χυτό 

αλουμίνιο με γωνιόμετρο διαβακμιςμζνο ςε μοίρεσ (0) για να μπορεί να δοκεί θ επικυμθτι κλίςθ ςτο 

φωτιςτικό. Σο κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board),που αποτελεί και το οπτικό του ςφςτθμα κα είναι 

από PMMA θ Πολυκαρβονικό με υψθλι μθχανικι αντοχι.  

Θα φζρει ςυςτοιχίεσ τουλάχιςτον 12 LED  και ενςωματωμζνο τροφοδοτικό. Θα φζρει επίςθσ αςφαλειοκικθ 

με αςφάλεια για προςταςία από βραχυκυκλϊματα και κατάλλθλθ διάταξθ προςταςίασ των LED από 

υπερτάςεισ  του θλεκτρικοφ δικτφου διανομισ  μζχρι 4kV. Σο φωτιςτικό κα ζχει ςυντελεςτι ιςχφοσ 0,9 

τουλάχιςτον. Σο φωτιςτικό κα φζρει  driver με δυνατότθτα επιλογισ τουλάχιςτον τριϊν διαφορετικϊν 

ρευμάτων τροφοδοςίασ από τον χριςτθ  (πχ. με deep switches) ϊςτε να μπορεί να επιλεγεί ιςχφσ από 13W 

ζωσ 23W.  

Η τελικι φωτεινι ροι του φωτιςτικοφ  δεν κα είναι μικρότερθ από 3170lm , θ ςυνολικι ιςχφσ ζωσ 25W και 

ο βακμόσ απόδοςθσ  του φωτιςτικοφ δεν κα είναι μικρότεροσ από 130lm/W. H κερμοκραςία χρϊματοσ των 

LED κα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ των 

LED εντόσ του φωτιςτικοφ κα είναι τουλάχιςτον 80.000 ϊρεσ λειτουργίασ L70B20 ςφμφωνα με το πρότυπο 

LM80 ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι ςτθ διάρκεια των πρϊτων 80.000 ωρϊν λειτουργίασ του φωτιςτικοφ θ 

φωτεινι εκροι του δεν κα πζςει χαμθλότερα από το 70% τθσ αρχικισ.   

Σο φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι από άλλο παρεμφερζσ ςυνκετικό υλικό ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα ζχει κλάςθ 

μόνωςθσ ΙΙ. Σο φωτιςτικό κα ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι χτυπθμάτων τουλάχιςτον ΙΚ09 και το βάροσ του 

δεν κα υπερβαίνει τα 2,5kg.  

Σο φωτιςτικό κα ζχει ςυμμετρικι ευρεία κατανομι φωτιςμοφ θ κατανομι δρόμων και κα φζρει  ςτεγανό 

ΙΡ67 ταχυςφνδεςμο (fast connector) για τθν θλεκτρικι του τροφοδοςία, χωρίσ να απαιτείται παρζμβαςθ 

ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ, ϊςτε να διαςφαλίηεται ο βακμόσ ςτεγανότθτασ.   

Θα φζρει πιςτοποιθτικό CE και κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60598-1, ΕΝ60598-2-

5, EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & EN61547:2009. Σο εργοςτάςιο καταςκευισ του 

φωτιςτικοφ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 για το ςχεδιαςμό και καταςκευι 

φωτιςτικϊν ςωμάτων. Θα φζρει γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον 

καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ. 
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Β. Φωτιςτικά ςϊματα οδοφωτιςμοφ LED, ιςχφοσ έωσ 55W, χωρίσ βραχίονα 

 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο από χυτό αλουμίνιο, βαμμζνο με κατάλλθλθ βαφι και 

κατόπιν κατάλλθλθσ διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ αντοχισ ςε διάβρωςθ από νερό και UV 

ακτινοβολία. κα φζρει πιςτοποιθτικό δοκιμισ αντοχισ ςε διάβρωςθ, τουλάχιςτον 2.000 ωρϊν ςε ομίχλθ 

αλατονζφωςθσ κατά ISO 9227, και πιςτοποιθτικό δοκιμισ αντοχισ ςε κραδαςμοφσ ςφμφωνα με το πρότυπο 

IEC 60068-2-6.  

Σο φωτιςτικό κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε βραχίονα κυλινδρικισ διατομισ από Ø42mm ζωσ Ø60mm ι 

ακόμα και απ’ ευκείασ ςτθν κορυφι ιςτοφ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ από Ø42mm ζωσ Ø60mm. Για 

το λόγο αυτό κα διακζτει κατάλλθλο εξάρτθμα προςάρτθςθσ από χυτό αλουμίνιο ι από ανοξείδωτο ατςάλι 

το οποίο κα δίνει ςτο φωτιςτικό τθ δυνατότθτα κλίςθσ τόςο προσ τα πάνω (+) εφ’ όςον είναι τοποκετθμζνο 

επί τθσ κορυφισ ιςτοφ όςο και προσ τα κάτω (-) εφ’ όςον είναι τοποκετθμζνο ςε βραχίονα, κατά 

τουλάχιςτον 15:.  

Σο κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) κα είναι από διαφανζσ πυρίμαχο γυαλί, πάχουσ τουλάχιςτον 

4mm με υψθλι μθχανικι αντοχι. Θα φζρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εφκολθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο των 

οργάνων ζναυςθσ ενϊ με το άνοιγμα του καλφμματοσ και για λόγουσ αςφαλείασ κα διακόπτεται θ παροχι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζςω διακόπτθ αςφαλείασ.  

Θα φζρει πολλαπλά LEDs με φακό από PMMA και ςτο εςωτερικό του κα διακζτει θλεκτρονικι διάταξθ για 

αυτόματο ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ μεγάλθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτο 

εςωτερικό του φωτιςτικοφ να γίνεται αυτόματα διακοπι ι μείωςθ τθσ τροφοδοςίασ του φωτιςτικοφ. Θα 

πρζπει επίςθσ να διακζτει κατάλλθλεσ διατάξεισ που προςτατεφουν τα LED από τισ διακυμάνςεισ του 

θλεκτρικοφ δικτφου διανομισ και  ρεφματα αιχμισ ζωσ και 6kV.  

Η τελικι φωτεινι ιςχφσ τoυ φωτιςτικοφ δεν κα είναι μικρότερθ από 6.250lm και θ ςυνολικι του 

κατανάλωςθ (led + driver) δεν κα υπερβαίνει τα 55W. Ο βακμόσ απόδοςθσ του φωτιςτικοφ (τελικά lumens / 

τελικά watts) δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 110lm/W. H κερμοκραςία χρϊματοσ των LED κα είναι 

4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ των LED κα είναι 

τουλάχιςτον 80.000 ϊρεσ για L90B10 ςφμφωνα με το πρότυπο LM80 ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι ςτθ 

διάρκεια των πρϊτων 80.000 ωρϊν λειτουργίασ του φωτιςτικοφ θ φωτεινι εκροι του δεν κα πζςει 

χαμθλότερα από το 90% τθσ αρχικισ. Η δθλοφμενθ διάρκεια ηωισ των led κα ςυνοδεφεται από το ςχετικό 

ζγγραφο ςφμφωνα με το πρότυπο LM80. Σα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό διάγραμμα – 

φωτεινι εκροι – καταναλιςκϊμενθ ιςχφσ - κερμοκραςία χρϊματοσ – δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ) κα 

πρζπει να προκφπτουν από εργαςτθριακό ζλεγχο (test report) ςφμφωνα με το πρότυπο LM79, από 

ανεξάρτθτο - διαπιςτευμζνο φωτομετρικό εργαςτιριο.  

Σο τροφοδοτικό του φωτιςτικοφ (driver) κα πρζπει να είναι dimmable (Virtual midnight, CLO), με 

δυνατότθτα λειτουργίασ ςε τουλάχιςτον μία ακόμθ ςτάκμθ (χαμθλότερθ) πλθν τθσ ονομαςτικισ.  

Σο φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι από άλλο παρεμφερζσ ςυνκετικό υλικό ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται βακμόσ προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα ζχει καλϊδιο 

τροφοδοςίασ διατομισ τουλάχιςτον 2x1,5mm2 και κα ζχει κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ με ςτεγανό ΙΡ68 

ταχυςφνδεςμο. Σο φωτιςτικό κα φζρει κατάλλθλθ διάταξθ που κα αποτρζπει τθν δθμιουργία ςταγονιδίων 

(ςυμπυκνωμάτων) ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ και κα ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι χτυπθμάτων 

τουλάχιςτον ΙΚ09.  

Σο φωτιςτικό κα ζχει κατανομι φωτιςμοφ CUT-OFF και κα φζρει Διλωςθ υμμόρφωςθσ κατά CE. Θα φζρει 

πιςτοποιθτικό ENEC από ανεξάρτθτο - διαπιςτευμζνο εργαςτιριο από το οποίο κα προκφπτει θ 

ςυμμόρφωςθ του με τα πρότυπα τθσ οδθγίασ LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και 

ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) και με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility) και ςτο 
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οποίο κα αναγράφεται μεταξφ άλλων θ μζγιςτθ επιτρεπτι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ λειτουργίασ του, 

που δεν κα πρζπει να είναι μικρότερθ των 50οC. Σο φωτιςτικό κα φζρει επίςθσ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ (test 

report) ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα τθσ οδθγίασ EMC,  ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, & ΕΝ55015, 

από ανεξάρτθτο εργαςτιριο δοκιμϊν Σο εργοςτάςιο καταςκευισ του φωτιςτικοφ κα πρζπει να διακζτει 

πιςτοποιθτικό ISO 9001 για το ςχεδιαςμό και καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων & ISO 14001. Σο φωτιςτικό 

κα πρζπει να ςυνοδεφεται από γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τον 

καταςκευαςτι. 
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Γ. Φωτιςτικό ςϊμα κορυφήσ, τφπου φανοφ, LED, έωσ 40W για ιςτό μικροφ φψουσ 

 

Φωτιςτικό με LED, επί κορυφισ ιςτοφ για ποδθλατόδρομο. 

 

Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ (ςχιματοσ ανεςτραμζνου κϊνου και διαμζτρου τουλάχιςτον 400mm) κα είναι 

καταςκευαςμζνο από χυτό αλουμίνιο και κα είναι βαμμζνο με κατάλλθλθ βαφι και κατόπιν κατάλλθλθσ 

διαδικαςίασ ϊςτε να είναι εξαιρετικισ αντοχισ ςε διάβρωςθ από νερό και UV ακτινοβολία.  

Σο φωτιςτικό κα μπορεί να τοποκετθκεί ςε κορυφι ιςτοφ με κυλινδρικι απόλθξθ διατομισ Ø60mm ζωσ 

Ø76mm και κα φζρει κάλυμμα τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) από επίπεδο διαφανζσ πυρίμαχο γυαλί, 

πάχουσ τουλάχιςτον 4mm με υψθλι μθχανικι αντοχι. Σο φωτιςτικό δεν κα φζρει περιμετρικό κάλυμμα 

(διαχφτθ) ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν φαινόμενα βανδαλιςμοφ και θ κατανομι φωτιςμοφ να είναι FULL 

CUT-OFF, αςφμμετρθ κατά C90-C270 κατάλλθλθ για οδικό φωτιςμό.  

Σα φωτομετρικά ςτοιχεία του φωτιςτικοφ (πολικό διάγραμμα – φωτεινι εκροι – καταναλιςκόμενθ ιςχφσ - 

κερμοκραςία χρϊματοσ – δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ) κα πρζπει να προκφπτουν από εργαςτθριακό 

ζλεγχο (test report) ςφμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωριςμζνο φωτομετρικό εργαςτιριο.  

Ο χϊροσ τθσ φωτεινισ πθγισ (LED board) δεν κα είναι ενιαίοσ με τον χϊρο των οργάνων ζναυςθσ (LED 

driver), ϊςτε να απομονϊνονται κερμοκραςιακά μεταξφ τουσ. Σο φωτιςτικό κα φζρει ενςωματωμζνο 

driver. Θα πρζπει επίςθσ να διακζτει κατάλλθλεσ διατάξεισ που προςτατεφουν τα LED από υπερτάςεισ 10KV 

τουλάχιςτον. Θα φζρει πολλαπλά LEDs με φακό (ζνα ανά LED) από PMMA και θλεκτρονικι διάταξθ για 

αυτόματο ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ μεγάλθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτο 

εςωτερικό του φωτιςτικοφ να γίνεται αυτόματα διακοπι ι μείωςθ τθσ τροφοδοςίασ του φωτιςτικοφ. Θα 

πρζπει επίςθσ να διακζτει κατάλλθλεσ διατάξεισ που επιτρζπουν τθ λειτουργία του φωτιςτικοφ ακόμθ και 

όταν ζνα ι περιςςότερα από τα LED παφςουν να λειτουργοφν.  

Η φωτεινι εκροι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι μεγαλφτερθ από 3500lm. Η ςυνολικι κατανάλωςθ 

ιςχφοσ του φωτιςτικοφ (LED + LED driver) κα είναι ίςθ ι μικρότερθ από 40W. ε κάκε περίπτωςθ ο βακμόσ 

απόδοςθσ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από 100lm/W. H κερμοκραςία χρϊματοσ 

των LED κα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτθσ CRI κα είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 70, ενϊ θ διάρκεια ηωισ 

των LED εντόσ του φωτιςτικοφ, κα είναι τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ L80B10 ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι μετά 

το πζρασ των πρϊτων 100.000 ωρϊν λειτουργίασ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, το 90% των LEDs του 

φωτιςτικοφ κα ζχουν φωτεινι εκροι όχι χαμθλότερθ από το 80% τθσ ονομαςτικισ τουσ. Σο ανωτζρω 

πιςτοποιείται με ςχετικι ζκκεςθ δοκιμϊν (test report) από τον καταςκευαςτι των ςτοιχείων LED ςτθν 

οποία εμφανίηεται ςχετικι καμπφλθ ι πίνακασ τιμϊν πτϊςθσ τθσ φωτεινισ ροισ των LED (εντόσ του 

φωτιςτικοφ) ςε ςυνάρτθςθ του χρόνου.  

Σο φωτιςτικό κα φζρει παρζμβυςμα από ςιλικόνθ ι άλλο ςυνκετικό υλικό ϊςτε να εξαςφαλίηεται βακμόσ 

προςταςίασ από ειςχϊρθςθ νεροφ-ςκόνθσ τουλάχιςτον IP66 και κα ζχει κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ. Θα φζρει 

κατάλλθλθ διάταξθ που κα αποτρζπει τθν δθμιουργία ςταγονιδίων (ςυμπυκνωμάτων) ςτο εςωτερικό του 

φωτιςτικοφ. Σο φωτιςτικό κα ζχει δείκτθ προςταςίασ ζναντι χτυπθμάτων τουλάχιςτον ΙΚ09. Θα είναι δε 

κατάλλθλο για λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ από -30°C ζωσ +40°C τουλάχιςτον.  

Θα φζρει αναφορά δοκιμϊν (test report) από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο με το οποίο κα προκφπτει 

ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety). Σο εκάςτοτε εργαςτιριο κα είναι 

αναγνωριςμζνο-διαπιςτευμζνο για τουσ εκάςτοτε εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, από το ΕΤΔ ι άλλο 

αντίςτοιχο φορζα διαπίςτευςθσ χϊρασ τθσ ΕΕ και κα λειτουργεί εντόσ των πλαιςίων τθσ EA-MLA (European 

Accreditation – Multilateral Agreement). Θα φζρει πιςτοποιθτικό ENEC από το οποίο κα προκφπτει θ 

ςυμμόρφωςθ του φωτιςτικοφ με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 το οποίο κα αφορά το ςφνολο τθσ 

γραμμισ παραγωγισ του φωτιςτικοφ και όχι μόνο ζνα δείγμα και κα περιλαμβάνει επικεϊρθςθ τθσ 
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παραγωγισ του καταςκευαςτι. Σο φωτιςτικό κα φζρει επίςθσ εργαςτθριακι δοκιμι (test report) 

ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα τθσ οδθγίασ EMC από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο εργαςτιριο δοκιμϊν. Θα 

φζρει πιςτοποιθτικό CE, με το οποίο κα βεβαιϊνεται ςυμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, 

EN61000-3-2, EN61000-3-3 & EN61547:2009.  

Σο προςφερόμενο φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να είναι δθμοςιευμζνο ςτον επίςθμο κατάλογο του 

καταςκευαςτι ι ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα αυτοφ, όπου και κα πρζπει να είναι εμφανι όλα τα τεχνικά του 

χαρακτθριςτικά, για τθ επιβεβαίωςθ αυτϊν από τθν υπθρεςία.  

Όλα τα προαναφερκζντα πιςτοποιθτικά και εκκζςεισ δοκιμϊν, κακϊσ και θ αναγνϊριςθ-διαπίςτευςθ του 

εκάςτοτε εργαςτθρίου κα πρζπει να κατατεκοφν από τον ανάδοχο. Σο εργοςτάςιο καταςκευισ του 

φωτιςτικοφ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2015 για το ςχεδιαςμό και καταςκευι 

φωτιςτικϊν ςωμάτων και ISO 14001:2015. 

 

 

 

 

Σρίκαλα, 17-02-2020 

 

υντάχκθκε 

 

 

 

 

 

Θεμιςτοκλισ Καραμοφςτοσ 

Ηλεκ/γοσ Μθχ/κόσ 

Ελζγχκθκε 

Η Προϊςταμζνθ 

Σμ. Μελετϊν & Καταςκευϊν 

 

 

 

Παναγιϊτα Μάντηαρθ 

Αγρ. Σοπ. Μθχ/κόσ 

ΜΕΔ 

Η Αναπλ. Προϊςταμζνθ  

Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

 

 

 

Θεοδϊρα αργιϊτθ 

Πολιτικόσ Μθχ/κόσ 

 


		2020-02-27T17:52:47+0200
	THEODORA SARGIOTI




