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ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

 
 ΦΑΝΑΡΙ ΕΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΙΣΤΟΥ 

 
Φωτιστικό σώμα μορφής τετράεδρου φαναριού με σώμα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο. 
Φέρει υποδοχή προσαρμογής σε κορυφή ιστού (και εναλλακτικά υποδοχή κρέμασης από 
βραχίονα). Θα τοποθετηθούν 2 ειδών ιστοί: ύψους 3μ. και 5,3μ. 
 
 
 
ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LED 
 
Περιλαμβάνεται βάση, κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με περιεκτικότητα σε 
χαλκό <1%, στην οποία στερεώνονται η οπτική μονάδα μαζί με τις φωτεινές πηγές καθώς και η 
μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
Προστασία οπτικής μονάδας από πρισματικό γυαλί (PCG) πάχους 4mm, ανθεκτικό σε 
γρατζουνιές το οποίο προσφέρει βαθμό προστασίας, στην οπτική μονάδα, IP66 και βαθμό 
μηχανικής αντοχής ΙΚ09. Θα φέρει σύστημα απαγωγής θερμότητας, με πτερύγια που σκοπό 
έχουν την ανταλλαγή θερμότητας που παράγεται από την οπτική μονάδα με το εξωτερικό 
περιβάλλον και τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας. Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας: από 
-40οC  έως +35οC. Τα μεταλλικά μέρη θα φέρουν επίστρωση πολυεστερικής πούδρας για 
προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και οξείδωσης σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων 
κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι 
μεγαλύτερη από 1%. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του 
κιτρινίσματος και των συνεπειών του. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) 
τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. 

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής 
ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 

Το LED θα είναι ασύμμετρης δέσμης. 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 5.100lm για ιστό 3μ. και ≥ 10.000lm για ιστό 5,3μ. 

Η φωτεινή πηγή LED θα είναι υψηλής απόδοσης (≥ 170 lm/W).  Τα LED θα είναι διατεταγμένα 
σε τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική 
διάχυση. 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η πραγματική απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 129 lm/W. 
Η διάρκεια ζωής, των στοιχείων LED θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L80B10 σε Tq=25°C (η 
απομείωση της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 80% από την αρχικά δηλωμένη με 
ένα κλάσμα αποτυχίας των 10%). 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης 
συντήρησης και θα έχει βαθμό προστασίας IP20.  

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων 
DALI. Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή 
σεναρίων λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την πλήρη 
διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤ 40W για ιστό 3μ. και ≤ 80W για ιστό 5,3μ. 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση Ι ή II 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:  NEOVILLA ALU ILNA της εταιρείας BENITO NOVATILU LIGHT. 
(τοποθέτηση σε κορυφή ιστού): 
1. Για ιστό 3μ. - Με Αριθμό Leds: 16, Απόδοση Leds: 172 Lm/W, Ισχύος: 40W, 
Φωτεινή ροή: 5.160Lm, Απόδοση φωτιστικού: 129Lm/W, 4000Κ, >10.000 ώρες 
λειτουργίας 
 
2. Για ιστό 5,3μ. - Με Αριθμό Leds: 32, Απόδοση Leds: 172 Lm/W, Ισχύος: 80W, 
Φωτεινή ροή: 10.400Lm, Απόδοση φωτιστικού: 129Lm/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 
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