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ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Φωτιστικό με LED, επί κορυφής ιστού 5,3m. 
 
 
          Η μελέτη αφορά τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν τόσο στο κεντρικό δρόμο 
όσο και στη ανάπλαση του συνεκτικού τμήματος του οικισμού 
          Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα 
είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι 
εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. 
         Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική 
απόληξη διατομής Ø60mm και θα φέρει κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) 
από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή 
μηχανική αντοχή. Το φωτιστικό δεν θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα βανδαλισμού και η κατανομή φωτισμού να είναι CUT-
OFF, συμμετρική.  
        Τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό διάγραμμα – φωτεινή εκροή – 
καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος – δείκτης χρωματικής απόδοσης) 
θα πρέπει να προκύπτουν από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το 
πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο. Ο χώρος της 
φωτεινής πηγής (LED board) δεν θα είναι ενιαίος με τον χώρο των οργάνων έναυσης 
(LED driver), ώστε να απομονώνονται θερμοκρασιακά μεταξύ τους.  
         Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων 
έναυσης και θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο 
συνθετικό υλικό και ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι 
ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 
φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. 
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από 
υπερτάσεις 6KV τουλάχιστον και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του 
φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν. 
         Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη 
από 10.000lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) 
θα είναι ίση ή μικρότερη από 70W ενώ ο βαθμός απόδοσης των LED (LED efficacy) 
θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 155 lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα 
είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η 
διάρκεια ζωής των LED εντός του φωτιστικού, θα είναι τουλάχιστον 80.000 ώρες 
L80B10 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας των 
πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού σώματος, το 90% των LEDs του 
φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της ονομαστικής 
τους. 
       Το ανωτέρω πιστοποιείται με σχετική έκθεση δοκιμών (test report) από τον 
κατασκευαστή των στοιχείων LED στην οποία εμφανίζεται σχετική καμπύλη ή πίνακας 
τιμών πτώσης της φωτεινής ροής των LED (εντός του φωτιστικού) σε συνάρτηση του 
χρόνου. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή άλλο συνθετικό υλικό 
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης 
τουλάχιστον IP66 και θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα 
αποτρέπει την δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του 
φωτιστικού. 
       Το φωτιστικό θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. 
Θα φέρει πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety). Θα φέρει 
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πιστοποιητικό ENEC από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του φωτιστικού με 
τα πρότυπα ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3 το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής 
παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση 
της παραγωγής του κατασκευαστή. Θα φέρει πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα 
βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-
3 & EN61547:2009.  
         Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 
ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 
14001:2004 
 
 
Ενδεικτικός τύπος: Disano / 3350 Garda 1 (τοποθέτηση σε κορυφή ιστού), με 

Αριθμό Leds: 32, Ισχύος: 69W, Φωτεινή ροή: 6.400Lm, Απόδοση φωτιστικού: 
105Lm/W, 4000Κ, >10.000 ώρες λειτουργίας 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών 

σωμάτων για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προμηθευτή των προσφερόμενων φωτιστικών 

σωμάτων για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του προμηθευτή για συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του κατασκευαστή για το σύστημα διαχείρισης υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του προμηθευτή για το σύστημα διαχείρισης υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία 

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα: 

o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

o EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής 

Συμβατότητας) 

o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή 

νεότερη 

o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

 Πιστοποιητικό ENEC, για την οπτική μονάδα, από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με 

το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ62031:2008 

(LED modules for general lighting). 

 Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά IEC 62031, για την οπτική μονάδα  

 Πιστοποιητικό από  φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο φορέα 

διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών)  για 

την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως : η συνολική 

ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή 

(lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, η φωτομετρική 

καμπύλη (πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

 Επίσημο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα 

LM80-08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 
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 Για το/τα εργαστήριο/α διενέργειας των μετρήσεων, και των εκθέσεων ελέγχου 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα θα πρέπει: -Εάν πρόκειται για ανεξάρτητο εργαστήριο 

δοκιμών, να προσκομιστεί διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005 από φορέα 

διαπίστευσης για τις ζητούμενες μετρήσεις, δοκιμές και διακριβώσεις. -Εάν ο 

κατασκευαστής των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων διαθέτει ιδιόκτητο 

εργαστήριο δοκιμών, να προσκομιστεί εξουσιοδότηση-αναγνώριση από τρίτο διεθνή 

φορέα ελέγχων και πιστοποιήσεων για την ικανότητα του/των εργαστηρίου/ων να 

διενεργούν τις ζητούμενες μετρήσεις, δοκιμές και διακριβώσεις. 

 Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού 

σώματος, το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση 

εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να 

συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου 

έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. 

 Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών 

 
          ΧΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2021 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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