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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Γενικά

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντιµετώπιση του φωτισµού των δρόµων του εν λόγω
έργου και συγκεκριµένα των οδών Ναυαρίνου, Πεισιστράτου, Ισµήνης, Νυµφαίου, Αγησιλάου,
Ναυάρχου Βότση, Φιλιππών και Ευριπίδου οι οποίες βρίσκονται εντός του εύρους του έργου. Θα
αντικατασταθούν φωτιστικά τα οποία είναι τοποθετηµένα σε ιστούς ∆Ε∆∆ΗΕ, θα γίνει πύκνωση
όπου κρίνεται απαραίτητο και θα τοποθετηθούν νέοι ιστοί µε νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην
οδό Ναυάρχου Βότση. Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των ιστών
φωτισµού, των βραχιόνων, των φωτιστικών σωµάτων καθώς και των εργασιών τοποθέτησης,
ηλεκτροδότησης και σύνδεσης.

1.2

Αρχές σχεδιασµού

Η εγκατάσταση και επιλογή των φωτιστικών, λαµβάνει υπόψη την αρχιτεκτονική διαµόρφωση των
δρόµων, των πεζόδροµων, των πεζοδροµίων καθώς και των εµποδίων πχ.δέντρα, χώροι
στάθµευσης κλπ. Επιπλέον συνυπολογίζει και το γεγονός ότι οι θέσεις των ιστών ∆Ε∆∆ΗΕ είναι
υφιστάµενες χωρίς δυνατότητα µετατόπισης. Για λόγους χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας
επιλέχθηκε η τεχνολογία led και για λόγους αισθητικής φωτισµού επιλέχθηκε θερµοκρασία χρώµατος
3000Κ ± 5% και δείκτης χρωµατικής απόδοσης CRI τουλάχιστον 70. Ταυτόχρονα έγινε χρήση
οπτικών συστηµάτων – φακών µε χαρακτηριστικά κατανοµής φωτός που στοχεύουν στην µείωση της
παραγόµενης όχλησης προς τους χρήστες των οδών παρέµβασης, δηλαδή οπτικά µε κατηγορία
φωτεινής εκποµπής G*4 ή ανώτερη (στις 0 µοίρες κλίση). Ο φωτισµός αντιµετωπίζεται για κάθε
δρόµο ξεχωριστά ως φωτισµός οδοστρώµατος (street lighting) µε τυπικές µέγιστες γεωµετρίες αλλά
και ως εξωτερικός φωτισµός (outdoor lighting) σε ειδικά σηµεία όπως οι διασταυρώσεις. Τέλος
δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις διαβάσεις στις οποίες τοποθετήθηκε φωτισµός µε θερµοκρασία
χρώµατος 4000Κ ± 5% και ειδικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στην συνέχεια. Για τη
µοντελοποίηση επιλέγονται οι περιοχές αξιολόγησης φωτισµού οι οποίες φαίνονται στο σχέδιο Φ-2
καθώς και τα φωτιστικά που συµµετέχουν σε αυτές. Επιπλέον εφαρµόζονται οι διατάξεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-5 αναφορικά µε τους δείκτες ενεργειακής απόδοσης για τη συγκεκριµένη
εφαρµογή.
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2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ

Για την επιλογή των ιστών, των φωτιστικών σωµάτων και τις εργασίες τοποθέτησής τους λήφθηκαν
υπόψη οι προδιαγραφές:
(α) ΤΟΤΕΕ 2018 «Σχεδειαµός και έλεγχος εγκαταστάσεων οδοφωτισµού»
(β) ΠΕΤΕΠ 05-07-2-00/1-2016 και ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00/1-2016 όπως προτείνονται στην υπ' αρίθµ.
∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.
(γ) CEN/TR 13201-1
(δ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2
(ε) ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-3
(στ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4
(ζ) ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-5
(η) Υ.Α. ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/481/2-7-86 (ΦΕΚ 573 Β/9-9-1986) όπως ισχύει.
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3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

3.1

Απαιτήσεις φωτισµού

Έχοντας υπόψη τις κλάσεις φωτισµού και τα όρια φωτισµού που αναφέρονται στα πρότυπα CEN/TR
13201-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2, τις επιτόπου συνθήκες της περιοχής, τον περιβάλλοντα φωτισµό, το
Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), και την αντίληψη του φωτισµού από τους
κατοίκους της περιοχής, καθορίστηκαν οι φωτοτεχνικές απαιτήσεις όπως φαίνονται στους πίνακες
3.2.1 3.2.2 και 3.2.3 της επόµενης σελίδας.

3.2

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Για τον καθορισµό της ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να υπολογιστούν από τον ανάδοχο οι
δεικτες Dp και DE όπως αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-5. Για τον υπολογισµό των
δεικτών λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω παραδοχές:
1. Ο συνολικός ετήσιος χρόνος λειτουργίας των φωτιστικών θα είναι 4000 ώρες.
2. Στην ισχύ του φωτιστικού συµπεριλαµβάνεται η ισχύς των led και του driver, δηλαδή η συνολική
ισχύς των φωτιστικών. ∆εν λαµβάνεται υπόψη η ισχύς του συστήµατος τηλεδιαχείρισης, που για τους
σκοπούς της φωτοτεχνικής αξιολογησης θεωρείται αµελητέα.
3. Για απλοποίηση των υπολογισµών, δεν θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα διατήρησης της φωτεινής
ροής (Constant Lumen Output) των φωτιστικών για απαλειφή του συντελεστή συντήρησης της
εγκατάστασης. Συνεπώς, τα µεγέθη που αξιολογούνται είναι τα ονοµαστικά µεγέθη ισχύος των
προτεινόµενων φωτιστικών σωµάτων.
4. Τα εµβαδά των επιφανειών αξιολόγησης φαίνονται στο σχέδιο Φ-2.
7. Για την αξιολόγηση της επίτευξης των απαιτούµενων τιµών του παρακάτω πίνακα θα γίνει
στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθµό στην περίπτωση του Dp και στο πρώτο δεκαδικό στην
περίπτωση του De.
Οι απαιτήσεις για τη συγκεκριµένη εφαρµογή φαίνονται στον πίνακα 3.2.1. Επιπλέον, η
συνολική ισχύς των φωτιστικών που αφορούν το εν λόγω έργο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
6300 W.
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Πίνακας 3.2.1 Απαιτήσεις φωτοτεχνικών µεγεθών οδικού φωτισµού
Μέση τιµή [lx]
Ē

Ελάχιστη τιµή [lx]
Ēmin

[Ελάχιστη τιµή] / [Μέση τιµή]

Dpmax
2
mWlx/m

Demax
2
kWh/m / έτος

Ναυαρίνου-1
Ναυαρίνου-2
Πεισιστράτου-1

Ē≥7,5
Ē≥7,5
Ē≥15

Εmin ≥1,5
Εmin ≥1,5

-

-

0,50

18
18
12

0,9
0,9
0,7

Πεισιστράτου-2

Ē≥15

-

0,50

12

0,7

Πεζοδρόµιο
Ναυάρχου Βότση

Ē≥5
Ē≥15

Εmin ≥2

0,50

13

0,7

Πεζοδρόµιο
Αγησιλάου

Ē≥10
Ē≥15

Εmin ≥2
-

0,50

12

0,8

Πεζοδρόµιο
Ισµήνης

Ē≥5
Ē≥15

Εmin ≥2
-

0,50

11

0,8

Πεζοδρόµιο
Φιλίππων

Ē≥5
Ē≥15

Εmin ≥2
-

0,50

21

2,3

Πεζοδρόµιο
Ευριπίδου

Ē≥5
Ē≥15

Εmin ≥2

0,40

16

1,0

Πεζοδρόµιο

Ē≥10

Εmin ≥2

-

-

Ονοµασία οδού

-

-

-

Πίνακας 3.2.2 Απαιτήσεις φωτοτεχνικών µεγεθών διασταυρώσεων
Μέση τιµή [lx]
Ē

Ονοµασία οδού

Ναυαρίνου & Ναυάρχου Βότση
Πεισιστράτου & Ναυάρχου Βότση
Ισµήνης & Ναυάρχου Βότση
Αγησιλάου & Ναυάρχου Βότση

[Ελάχιστη τιµή] / [Μέση τιµή]

Ē≥17,0

0,40

Πίνακας 3.2.3 Απαιτήσεις φωτοτεχνικών µεγεθών φωτισµού διαβάσεων
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ

Μέση τιµή [lx] οριζόντιας
έντασης φωτισµού
Ēh

[Ελάχιστη τιµή] /
[Μέση τιµή]

Μέση τιµή [lx ]κάθετης έντασης
φωτισµού
Ēv

[Ελάχιστη τιµή] /
[Μέση τιµή]

4m x 3m

>100

>0,5

>70

>0,3
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3.3

Τεκµηρίωση απαιτήσεων

Ύστερα από τα παραπάνω, ο ανάδοχος της σύµβασης του εν λόγω έργου θα πρέπει µε τα
προτεινόµενα από αυτόν φωτιστικά, να αξιολογήσει το φωτισµό µε τη χρήση των προγραµµάων
Dialux ή Relux µέσω των επιλογών Street lighting ή Outdoor Lighting ανάλογα µε την περίπτωση
σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-2 στο οποίο φαίνονται οι σχετικοί κάνναβοι µέτρησης (measuring grids).
Συγκεκριµένα ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία:
(α) Τεύχος αξιολόγησης του φωτισµού και της ενεργειακής απόδοσης σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή, η οποία να επιβεβαιώνει ότι οι προσφερόµενοι τύποι φωτιστικών ικανοποιούν πλήρως τις
απαιτήσεις των πινάκων 3.2.1-3.2.3. Το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών στους τσιµεντοϊστούς και
στους νέους ιστούς µε τα απαραίτητα γεωµετρικά χαρακτηριστικά φαίνεται στο σχέδιο Φ-2. Σε όλες
τις περιπτώσεις ο συντελεστής συντήρησης θα είναι Mf=0.8. Οι περιοχές αξιολόγησης του φωτισµού
και οι κάναβοι µέτρησης (measuring grid) φαίνονται στο σχέδιο Φ-2.
(β) το αρχείο υπολογισµών αναγνωρισµένου προγράµµατος προσοµοιώσεων (Relux ή Dialux ή
Dialux evo) καθώς και τα αρχεία .ldt σε ψηφιακό µέσο αποθήκεσης. Τα δεδοµένα και τα φωτοτεχνικά
στοιχεία των προσφερόµενων φωτιστικών (.ldt) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για άµεση εισαγωγή
στα ανοιχτά προγράµµατα υπολογισµών (Relux, Dialux κ.α.) και να συνοδεύονται από αντίστοιχη
βεβαίωση φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των φωτιστικών. Προκειµένου να
διασφαλιστεί η σωστή ποιότητα φωτισµού, είναι κρίσιµη η ακρίβεια και η αξιοπιστία των
φωτοµετρικών δεδοµένων (ισχύς, φωτεινή ροή, κατανοµή, CCT, CRI). Για το λόγο αυτό, και
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2 της ΠΕΤΕΠ 05-07-02-02 / 01-2016, τα φωτοµετρικά στοιχεία του
φωτιστικού θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργαστήριο το οποίο να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 17025:2005 από φορείς διαπίστευσης EA MLA.

4.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

4.1

Γενικά

Τα σώµατα τα οποία θα αναλάβουν το φωτισµό, για λόγους οµοιοµορφίας θα είναι του όλα του ίδιου
τύπου (κατασκευάστριας εταιρείας, µοντέλο, σχήµα) µε κατάλληλα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά,
ανάλογα µε την περίπτωση. Τα φωτιστικά θα ανήκουν σε 3 κατηγορίες.
(α) σε φωτιστικά τα οποία θα τοποθετηθούν σε βραχίονες τσιµεντοϊστών της ∆Ε∆∆ΗΕ.
(β) σε φωτιστικά τα οποία θα τοποθετηθούν σε νέους µεταλλικούς ιστούς και
(γ) σε φωτιστικά διαβάσεων ειδικής ασύµµετρης κατανοµής, τα οποία θα φωτίζουν έντονα τόσο το
σηµείο των διαβασεων όσο και τους πεζούς. Η αφαίρεση των υφιστάµενων φωτιστικών και η
τοποθέτηση των νέων σε τσιµεντοϊστούς καθώς και η προσθήκη νέου τσιµεντοϊστού θα γίνει από τη
∆Ε∆∆ΗΕ. Τα παραπάνω φαίνονται στο σχέδιο Φ-1.
Η κατανοµή του φωτισµού τους θα διαφέρει ανάλογα µε την περίπτωση. Ιδιαιτέρως τα
φωτιστικά του σχεδίου Φ-2 µε αριθµούς 561, 583, 628 και 676 θα έχουν ειδική ασύµµετρη κατανοµή
µε περιορισµό του φωτισµού στο επίπεδο C270 (no back light) ώστε να ελαττώνεται ο φωτισµός στις
κατοικίες που είναι δίπλα τους και να περιορίζεται η φωτορύπανση.
Για τα υπόλοιπα φωτιστικά, η κατανοµή του φωτισµού τους θα επιλεχθεί από τον ανάδοχο
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των πινάκων του κεφαλαίου 4.2.
Για λόγους οµαδοποίησης, ο φωτισµός των οδών Φιλίππων και Ευριπίδου θα καλύπτονται
από έναν τύπο φωτιστικού µε τα ίδια ακριβώς φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ίδια ισχύ
(διαµόρφωση). Επίσης ο φωτισµός των οδών Ναυάρχου Βότση, Πεισιστράτου Ι και ΙΙ θα καλύπτεται
από έναν τύπο φωτιστικού µε τα ίδια ακριβώς φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και την ίδια ισχύ
(διαµόρφωση).

4.2

Κατασκευαστικά στοιχεία

4.2.1 Φωτιστικό σώµα οδικού φωτισµού
Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθουν σε βραχίονες υφιστάµενων τσιµεντοϊστών ∆Ε∆∆ΗΕ και σε νέους
µεταλλικούς ιστούς. Σε κάθε περίπτωση η κλίση του φωτιστικού ως προς το οριζόντιο επίπεδο θα είναι
από 0ο έως 5ο. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε βραχίονα µε οριζόντια προβολή και κλίση σύµφωνα µε τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στο σχέδιο Φ-2. Τα φωτιστικά σώµατα σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να καλύπτουν όλα τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν.

4.2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά
Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για οδικό φωτισµό και θα µπορεί να τοποθέτηθεί σε βραχίονα µε
διάµετρο Φ42 (ιστοί ∆Ε∆∆ΗΕ) και Φ60 (νέοι µεταλλικοί ιστοί). Γενικά θα πρέπει να είναι δυνατή, µε απλή
αντικατάσταση ενός εξαρτήµατος, η προσαρµογή το φωτιστικού σε βραχίονες Φ42, Φ60 και Φ76
προκειµένου να µπορεί να χρησιµοποιηιθεί και σε άλλα σηµεία του ∆ηµοτικού φωτισµού. Το σώµα του θα
είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, βαµµένο µε πολυεστερική βαφή
πούδρας. Θα είναι χωρισµένο σε δύο ανεξάρτητα τµήµατα, ένα για τα µηχανικά-ηλεκτρικά µέρη και ένα
για την οπτική µονάδα, µε σκοπό τη θερµική αποµόνωσή τους. Ο σχεδιασµός του θα είναι
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αεροδυναµικός, ώστε να έχουµε περιορισµό της ανεµοπίεσης και της ταλάντωσης του φωτιστικού ενώ θα
είναι παραλληλόγραµµου σχήµατος.
Για ευκολία στη συντήρηση, η πρόσβαση στο εσωτερικό τµήµα των ηλεκτρικών µερών του θα
γίνεται µε χρήση απλών εργαλείων. Για προστασία κατά την πρόσβαση στα ηλεκτρικά µέρη, θα πρέπει να
διακόπτεται η τροφοδοσία του αυτόµατα ή µε αποσπώµενη κλέµµα.
Οπτικό σύστηµα µετάδοσης
Το σύστηµα οπτικής µετάδοσης θα πρέπει να καλύπτει στο ακέραιο τα απαιτούµενα φωτοτεχνικά
χαρακτηριστικά της εφαρµογής, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα. Για
αντοχή στη θερµοκρασία και στην ακτινοβολία UV το φωτιστικό θα φέρει προστατευτικό κάλυµµα
από γυαλί πάχους τουλάχιστον 4mm. Προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή κατανοµή φωτισµού,
κάθε led chip θα καλύπτεται από ακρυλικό φακό υψηλής θερµικής και µηχανικής αντοχής ή θα
γίνεται χρήση ανακλαστήρων. Για εύκολη συντήρηση και ιδιαίτερα για την προσαρµογή του
φωτιστικού στην εξέλιξη της τεχνολογίας, η οπτική µονάδα των led θα πρέπει να µπορεί να
αφαιρεθεί µε εύκολο τρόπο. Για περιορισµό της φωτορύπανσης και του διαφεύγοντα φωτισµού, η
εκποµπή φωτός θα πρέπει να είναι µηδενική πάνω από τις 900 (ULOR=0%) δηλαδή το φωτιστικό θα
ανήκει στην κατηγορία U0 κατά BUG Rating. Όλες οι προτεινόµενες διαµορφώσεις οπτικών θα
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις:
1. Χωρίς περιορισµό οπίσθιου φωτισµού : Κατηγορία G*4 ή ανώτερη (κλίση 0ο) και µέχρι G*2
(κλίση 5ο).
2. Με περιορισµό οπίσθιου φωτισµού: Κατηγορία G*3 ή ανώτερη (κλίση τοποθέτησης 0ο)
Για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού, το κύκλωµα των led θα πρέπει να
λειτουργεί ακόµη και στην περίπτωση αστοχίας ενός led.
∆ιαχείριση παραγόµενης θερµότητας
Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστηµα απαγωγής της θερµότητας το οποίο θα εξασφαλίζει την οµαλή
λειτουργία των LED και την µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του φωτιστικού. Το τροφοδοτικό του
φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση τύπου OTP (Over
Temperature Protection), το οποίο θα µπορεί να µειώσει ή να διακόψει το ρεύµα οδήγησης του Driver
προς τα LED, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί κάποια συγκεκριµένα όρια τα οποία ορίζονται
ως όρια ανοχής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
Προστασία
Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV µέσω
ιδιαίτερης συσκευής προστασίας π.χ. Varistor ή άλλης ενώ η κλάση µόνωσής του θα είναι ΙΙ. Ο δείκτης
στεγανότητας της οπτικής µονάδας και του τµήµατος των ηλεκτρικών µερών θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον IP66 ενώ το προστατευτικό κάλυµµα των led θα έχει δείκτη προστασίας τουλάχιστον ΙΚ08.
Έλεγχος, τηλεδιαχείριση και ρύθµιση επιπέδου φωτεινότητας
Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα προσαρµοστικού φωτισµού, ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να
φέρει ενσωµατωµένα πρωτόκολλα dimming DALI ή/και 1-10V.
Προκειµένου το φωτιστικό να µπορεί να ενταχθεί στο υφιστάµενο σύστηµα τηλεδιαχείρισης Owlet
του ∆ήµου θα φέρει εργοστασιακά τοποθετηµένο, εσωτερικά ή εξωτερικά µεσω NEMA socket 7pin ή
ισοδύναµου, ασύρµατο ελεγκτή τύπου LUCO P7 (εξωτερικά) ή ισοδύναµου ή LUCO NXP (εσωτερικά) ή
ισοδύναµου. Η εργοστασιακή τοποθέτηση είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλίζεται η εγγύηση του
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φωτιστικού, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του και να παραµένει σε ισχύ η δήλωση συµµόρφωσης CE του
κατασκευαστή. καθώς και οι λοιπές πιστοποιήσεις του,
Τα φωτιστικά, σε συνδυασµό µε τους ελεγκτές τους, θα πρέπει να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους.
Ειδικότερα, (α) όταν οι ασύρµατοι ελεγκτές τοποθετούνται στο εσωτερικό των φωτιστικών σωµάτων, θα
πρέπει εντός της λίστας εξαρτηµάτων του πστοποιητικού ISO Type 5 να περιέχεται ο ασύρµατος ελεγκτής
που χρησιµοποιείται και (β) όταν οι ασύρµατοι ελεγκτές τοποθετούνται στο εξωτερικό µέρος των
φωτιστικών σωµάτων θα πρέπει εντός της λίστας εξαρτηµάτων του πιστοποιητικού ISO Type 5 να
περιέχεται η βάση υποδοχή (πχ. ΝΕΜΑ Socket).

4.2.2.2 Ειδικά χαρακτηριστικά
Τα φωτιστικά θα πρέπει να καλύπτουν απαραίτητα όλες τις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις όπως
αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2.1.
Πίνακας 4.2.1 Ειδικά χαρακτηριστικά φωτιστικού οδικού φωτισµού
Χαρακτηριστικά
Περιγραφή – τιµές
Ονοµαστική ισχύς φωτιστικών
Ονοµαστική τάση λειτουργίας
Αριθµός led

Ελεύθερη επιλογή
230 V AC
≥16

Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας Τa

≥45 C [EN 60598]
- Ελεύθερη επιλογή
- Ειδικά για τα φωτιστικά τµήµατος της οδού Ναυαρίνου
(τµήµα ΙΙ), η φωτεινή εκποµπή θα πρέπει να είναι “no back
light” δηλαδή στο επίπεδο C90-C270 η φωτεινή ροή θα πρέπει
να είναι µικρότερη του 25% της συνολικής. Ασύµµετρο, no
back light, δηλαδή κατηγορίας B0 ή B1 κατά IESNA (Luminaire
Classification System-LCS, BUG Ratings)
ο
- Μηδενική εκποµπή φωτός πάνω από τις 90 (ULOR=0%),
για περιορισµό της φωτορύπανσης και του διαφεύγοντα
φωτισµού (U0 κατά BUG Ratings).

ο

Πολικό διάγραµµα

ο

Φωτεινή απόδοση φωτιστικού @ Tq 25 C

≥100 lm/W

∆είκτης προστασίας έναντι εισχώρησης
νερού & σκόνης:

α) IP66, µε βάση το ΕΝ 60598 για το τµήµα ηλεκτρικών µερών
β) IP66, µε βάση το ΕΝ 60598 για το τµήµα της οπτικής
µονάδας

∆είκτης µηχανικής αντοχής

Τουλάχιστον ΙΚ08, µε βάση το ΕΝ 62262

∆είκτης χρωµατικής απόδοσης CRI

≥70

Θερµοκρασία χρώµατος CCT

3000Κ ± 5% (Χρωµατικός κωδικός 730). Για τα φωτιστικά των
διαβάσεων CCT: 4000 ± 5% (Χρωµατικός κωδικός 740).

∆ιατήρηση φωτεινής ροής led LM80 ΤΜ-21

L80 ≥100.000 ώρες σε θερµοκρασία Tq=25 C

Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης

≥10 έτη

Κλάση µόνωσης

II

Χρώµα βαφής
Άκρο συναρµολόγησης

RAL 9006
Άκρο βραχίονα Φ60mm και Φ42mm ανάλογα µε το σηµείο
τοποθέτησης.

ο
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4.2.2.3 Τεκµηρίωση απαιτήσεων
Θα πρέπει να προσκοµιστούν τα παρακάτω:
- ∆ήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή στην οποία να αναφέρονται τουλάχιστον οι
παρακάτω οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριµένα:
2014/35/ΕΚ (Low Voltage Directive, LVD)
2014/30/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)
2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS)
2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP)
To φωτιστικό θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:
ΕΝ-60598-1 ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών)
ΕΝ-60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά ∆ρόµων)
ΕΝ-55015 (Πρότυπο ραδιοταραχών)
ΕΝ-61547 (Ατρωσίας ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας)
EN 61000 3-2, EN 61000 3-3 (Όρια Εκποµπών Αρµονικών ∆ιακυµάνσεων)
ΕΝ-62471 ( Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)

- Πιστοποιητικά τύπου ISO type 5 αναφορικά µε την ασφάλεια και τις επιδόσεις τα οποία θα
περιλαµβάνουν:
Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα
Ετήσια επιθεώρησης µονάδας παραγωγής
∆ιαρκή παρακολούθηση της παραγωγής και του προϊόντος
ή ανεξάρτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας ENEC και ENEC+.
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριµένο φωτιστικό σώµα. Επίσης εντός
της λίστας εξαρτηµάτων του πιστοποιητικού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που
το απαρτίζουν. Σηµειώνεται πως µπορεί να προσφερθούν διαµορφώσεις φωτιστικών µε διαφορετικά
ρεύµατα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο πιστοποιητικό και συγκεκριµένα ίσα ή µικρότερα. Το
πλήθος των LED θα πρέπει να είναι ίδιο µε αυτό που αναφέρεται στα πιστοποιητικά.
Η πιστοποίηση των επιδόσεων θα πρέπει να γίνεται µε αναφορά στη θερµοκρασία χρώµατος
CCT 3000K ή CCT 4000K (περιπτώσεις διαβάσεων). Σηµειώνεται πως µπορούν να επιλεχούν
διαµορφώσεις φωτιστικών µε διαφορετικά ρεύµατα οδήγησης και οπτικά από τα ονοµαστικά που
ενδεχοµένως φαίνονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά.
- Εκθεση δοκιµών (Test report) σύµφωνα µε το πρότυπο LM80 για τα χρησιµοποιούµενα led.

- Έγγράφο του κατασκευαστή των φωτιστικών ή του κατασκευαστή των LED στο οποίο θα
αναγράφεται ο τύπος των LED, το ρεύµα οδήγησης mA (µεγαλύτερο ή ίσο του προτεινόµενου
φωτιστικού), θερµοκρασία Τs/Tsp (µεγαλύτερη η ίση αυτής που υπάρχει στο προτεινόµενο), ο
δείκτης Β10 ή Byy και η πτώση της φωτεινής των LED µε το πέρασµα του χρόνου. Η τιµή του
L70B10 ή LxxByy εξάγεται σύµφωνα µε το IEC 62717.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής
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- ∆ήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου των φωτιστικών στην οποία:
Να αναφέρονται τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εµφανή στα επίσηµα
τεχνικά φυλλάδια τους.
• Να αναγράφεται µε σαφήνεια η ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας για την εύρεση των
προτεινόµενων φωτιστικών σωµάτων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο.
• Να αναφέρεται ότι διατηρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εγγύηση και των φωτιστικών
σωµάτων ύστερα από την εργοστασιακή τοποθέτηση των ασύρµατων ελεγκτών εντός των
φωτιστικών ή στο ΝΕΜΑ socket.
Τα φωτιστικά θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 10 έτη. Μαζί µε την
εγγύηση θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκοµισθούν και οι γραπτοί όροι του κατασκευαστή τους.
•

4.3

Μετρήσεις και δοκιµές

∆εδοµένης της δεντροφύτευσης και των αρχιτεκτονικών εµποδίων θα γίνουν δειγµατοληπτικές
µετρήσεις της έντασης του φωτισµού (lux) σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία χωρίς σκιάσεις.
Επιπλέον θα γίνουν οι δοκιµές σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.4 της ΠΕΤΕΠ 05-0702-00/1-2016. Όλες οι µετρήσεις θα γίνουν µε βαθµονοµηµένα όργανα τα πιστοποιητικά των οποίων
θα παραδωθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
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5.

ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

5.1

Περιγραφή εργασιών τοποθέτησης

Οι εργασίες περιλαµβάνουν:
(α) Αφαίρεση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων από ιστούς ∆Ε∆∆ΗΕ
(β) Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων σε υφιστάµενους τσιµεντοϊστούς
(γ) Αντικατάσταση βραχιόνων σε υφιστάµενους τσιµεντοϊστούς
(δ) Ανύψωση και περιστροφή βραχιόνων σε τσιµεντοϊστούς ∆Ε∆∆ΗΕ
(ε) Την τοποθέτηση νέου τσιµεντοϊστού µε φωτιστικό σώµα
(στ) Την τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώµατος σε υφιστάµενο τσιµεντοϊστό ∆Ε∆∆ΗΕ.
(ζ) Την τοποθέτηση νέων µεταλλικών ιστών
(η) Την τοποθέτηση νέων φωτιστικών στους µεταλλικούς ιστούς
Οι εργασίες (α) έως και (στ) θα εκτελεστούν από τη ∆Ε∆∆ΗΕ. Τα υλικά (φωτιστικά και βραχίονες) θα
δωθούν στη ∆Ε∆∆ΗΕ από τον ανάδοχο ενώ η η προµήθεια του τσιµεντοϊστού που αφορά την
εργασία (ε) θα γίνει από τη ∆Ε∆∆ΗΕ.

5.1.1 Τοποθέτηση χαλύβδινων ιστών ύψους 5m και 8m
Χαλύβδινοι ιστοί ύψους 8m θα τοποθετηθούν για να καλύψουν το φωτισµό σε όλο το µήκος της
οδού Ναυάρχου Βότση. Χαλύβδινοι ιστοί 5m θα τοποθετηθούν για να καλύψουν το φωτισµό σε
επιλεγµένες διαβάσεις σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-1. Η τοποθέτηση θα γίνει σε χυτές βάσεις από
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 στις οποίες θα εγκυβωτιστεί πλαίσιο κλωβού 4 αγκυρίων θερµά
γαλβανισµένου σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 (εκδοση:
1/2016) και εξειδικέυονται στο σχέδιο Φ-5 και στην παρούσα τεχνική περιγραφή.
Στα αγκύρια θα βιδωθούν µονά περικόχλια µε ροδέλες κάτω από τη βάση του ιστού και διπλά
περικόχλια µε ροδέλες στο επάνω µέρος της βάσης του ιστού. Τα περικόχλια ποιότητας 8.8 και οι
ροδέλες θα είναι θερµά γαλβανισµένα και θα προστατευτούν µε αντίστοιχης διαµέτρου πλαστικά
καλυµµατα πληρωµένα µε γράσσο. Στο µεσοδιάστηµα ανάµεσα στην πλάκα έδρασης και στο
σκυρόδεµα του θεµέλιου, θα τοποθετηθεί µη συρικνούµενο τσιµεντοειδές κονίαµα σύµφωνα µε το
σχέδιο Φ-5 ελάχιστου πάχους 2,5cm και ενδεικτικού τύπου Masteflow 928 ή ισοδύναµου.

5.1.2 Αφαιρεση και τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων από ιστούς ∆Ε∆∆ΗΕ
Η αφαίρεση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων από τους τσιµεντοϊστούς και η τοποθέτηση των
νέων θα γίνει από τη ∆Ε∆∆ΗΕ. Αν κάποιος από τους υπάρχοντες βραχίονες χρήζει αντικατάστασης,
θα δίνεται νέος από τον ανάδοχο στη ∆Ε∆∆ΗΕ για τοποθέτηση µαζί µε το φωτιστικό. Σε περίπτωση
που το φωτιστικό απαιτεί συναρµολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο υπό την επίβλεψη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και στην συνέχεια θα παραδίδεται στη ∆Ε∆∆ΗΕ.
5.1.3

Ρύθµιση ύψους βραχιόνων ιστών ∆Ε∆∆ΗΕ

Προκειµένου να υπάρχει οµοιοµορφία στο φωτισµό θα γίνει µετακίνηση των βραχιόνων ώστε η θέση
των φωτιστικών σωµάτων να είναι στα 7m από το οδόστρωµα. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη σήµανση
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που υπάρχει στο σχέδιο Φ-1 γίνουν κατάλληλες περιστροφές των βραχιόνων ώστε να προσαρµοστεί
ο φωτισµός στα νέα δεδοµένα. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν από το συνεργείο της ∆Ε∆∆ΗΕ.
5.1.4

Τοποθέτηση τσιµεντοϊστού

Στην οδό Πεισιστράτου, για την ενίσχυση του φωτισµού, θα τοποθετηθεί νέος τσιµεντοϊστός στη θέση
Π3 σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-1. Στον ιστό θα τοποθετηθεί νέος βραχίονας και νέο φωτιστικό σώµα. Η
εργασία αυτή θα εκτελεστεί από τη ∆Ε∆∆ΗΕ.

5.2

Κατασκευαστικά στοιχεία

5.2.1 Ιστοί - ακροκιβώτια
Οι χαλύβδινοι ιστοί θα είναι κωνικοί κυκλικής διατοµής µε ραφή και θα καλύπτουν όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του πίνακα 5.2.1.
Πίνακας 5.2.1 Τεχνικά στοιχεία ιστού ον. ύψους 8m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρότυπο κατασκευής
Υλικό
Σχήµα
Γεωµετρικά
χαρακτηριστικά
Πάχος ελάσµατος
Κατασκευή

Τρόπος σύνδεσης ιστού µε
πλάκα έδρασης
Πλάκα έδρασης

Προστασία από διάβρωση

Χρωµατισµός
Μεταλλική θύρα
Πιστοποιητικά ποιότητας

Επιλογή

ΕΝ 40
Χάλυβας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1
Κωνικός κυκλικής διατοµής
Η απόσταση του φωτιστικού από το οδόστρωµα θα πρέπει να είναι 8m. Οι
επιτόπου µετρήσεις θα γίνουν από τον ανάδοχο.
Η κωνικότητα του ιστού θα είναι 10mm/m και η απόληξη του ιστού θα είναι Φ60.
Ελάχιστο πάχος 4mm.
Κατασκευή µε διαµήκη ραφή µε αυτόµατο µηχάνηµα. Ο ιστός θα αποτελείται
από ένα ενιαίο τεµάχιο. Στο επάνω άκρο του θα φέρει εργοστασιακές οπές µε
σπείρωµα για τη στήριξη του βραχίονα. Οι οπές και το σπείρωµα θα πρέπει να
ανοιχτούν πριν το θερµό γαλβάνισµα του ιστού.
Με ηλεκτροσυγγκόληση και 4 εξωτερικά πτερύγια ενίσχυσης πάχους
τουλάχιστον 10mm.
Χαλύβδινη πάχους τουλάχιστον 20mm και διαστάσεων 400mmx400mm. Η
πλάκα θα φέρει 4 οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και µία στο
κέντρο διαµέτρου Φ100mm για τη διέλευση των καλωδίων.
Θερµό γαλβάνισµα σύµφωνα µε το EN ISO 1461. Το ελάχιστο µέσο πάχος
επίστρωσης θα είναι 70µm ενώ το ελάχιστο τοπικό πάχος επίστρωσης θα είναι
55µm. Κατά την παραλαβή των ιστών θα προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα
πιστοποιητικά µέτρησης του γαλβανίσµατος. Ο χρόνος εγγύησης για την
αντιδιαβρωτική προστασία τους (γαλβάνισµα) θα είναι τουλάχιστον 5 έτη.
Ηλεκτροστατική βαφή µε πούδρα χρώµατος γκρι RAL 9006. Ο χρόνος
εγγύησης για τη βαφή τους θα είναι τουλάχιστον 2 έτη.
∆ιαστάσεων τουλάχιστον 300mmx75mm, σε απόσταση 800mm από τη βάση
του ιστού. Θα φέρει κλειδαριά ανοξείδωτη ασφαλείας.
Τα πιστοποιητικά ποιότητας τα οποία θα πρέπει να προσκοµιστούν είναι:
α) ∆ήλωση επίδοσης
β) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρίας σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 9001.
γ) Πιστοποιητικό µέτρησης πάχους γαλβανίσµατος
δ) Πιστοποιητικό υλικού

Ενδεικτικός τύπος ιστού: Zincometal CCN408T
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Πίνακας 5.2.2 Τεχνικά στοιχεία ιστού ον. ύψους 5m
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρότυπο κατασκευής
Υλικό
Σχήµα
Γεωµετρικά
χαρακτηριστικά

Πάχος ελάσµατος
Κατασκευή
Τρόπος σύνδεσης ιστού µε
πλάκα έδρασης
Πλάκα έδρασης

Επιλογή

ΕΝ 40
Χάλυβας σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1
Κωνικός κυκλικής διατοµής
Ονοµαστικό ύψος ιστού 5m. Θα κοπεί ανάλογα ώστε το ύψος του φωτιστικού
από ο οδόστρωµα να είναι 5m. Οι επιτόπου µετρήσεις θα γίνουν από τον
ανάδοχο.
Η κωνικότητα του ιστού θα είναι 14mm/m και η απόληξη του ιστού θα είναι Φ60.
Ελάχιστο πάχος 4mm
Κατασκευή µε διαµήκη ραφή µε αυτόµατο µηχάνηµα. Ο ιστός θα αποτελείται
από ένα ενιαίο τεµάχιο.
Με ηλεκτροσυγγκόληση και εξωτερικά πτερύγια ενίσχυσης τουλάχιστον 5mm.

Χαλύβδινη πάχους τουλάχιστον 15mm και διαστάσεων 310mmx310mm. Η
πλάκα θα φέρει 4 οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης και µία στο
κέντρο διαµέτρου Φ100mm για τη διέλευση των καλωδίων.
Προστασία από διάβρωση
Θερµό γαλβάνισµα σύµφωνα µε το EN ISO 1461. Το ελάχιστο µέσο πάχος
επίστρωσης θα είναι 70µm ενώ το ελάχιστο τοπικό πάχος επίστρωσης θα είναι
55µm. Κατά την παραλαβή των ιστών θα προσκοµιστούν στην Υπηρεσία τα
πιστοποιητικά µέτρησης του γαλβανίσµατος. Ο χρόνος εγγύησης για την
αντιδιαβρωτική προστασία τους (γαλβάνισµα) θα είναι τουλάχιστον 5 έτη.
Χρωµατισµός
Ηλεκτροστατική βαφή µε πούδρα χρώµατος γκρι RAL 9006. Ο χρόνος
εγγύησης για τη βαφή τους θα είναι τουλάχιστον 2 έτη.
Μεταλλική θύρα
∆ιαστάσεων τουλάχιστον 300mmx60mm, σε απόσταση 800mm από τη βάση
του ιστού. Θα φέρει κλειδαριά ανοξείδωτη ασφαλείας.
Πιστοποιητικά ποιότητας
Τα πιστοποιητικά ποιότητας τα οποία θα πρέπει να προσκοµιστούν είναι:
α) ∆ήλωση επίδοσης
β) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρίας σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO 9001.
γ) Πιστοποιητικό µέτρησης πάχους γαλβανίσµατος
δ) Πιστοποιητικό υλικού
Ενδεικτικός τύπος ιστού: Zincometal CCN405T

Πίνακας 5.2.3 Τεχνικά στοιχεία ακροκιβωτίου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ακροκιβώτιο

Επιλογή

Από πολυαµίδιο µε προστασία τουλάχιστον IP 54 και IK08. Θα φέρει
αυτόµατη ασφάλεια τουλάχιστον 6KA εντάσεως 2Α καµπύλης Β επώνυµου
οίκου τοποθετηµένο σε ράγα din και µπλοκ σύνδεσης των καλωδίων
τοποθετηµένο σε ράγα din. Για την εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση του
ακροκιβωτίου και καθώς την διαχείρηση των καλωδίων το µέγιστο πλάτος του
θα είναι 45mm.
Τα πιστοποιητικά ποιότητας τα οποία θα πρέπει να προσκοµιστούν είναι:
α) ∆ήλωση συµµόρφωσης CE
β) Έκθεση δοκιµών αναφορικά µε τους δείκτες ΙΚ και IP.
γ) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρίας
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001.

Ενδεικτικός τύπος ακροκιβωτίου: Zincometal ΑΜ-Μ3Α

5.2.2 Βραχίονες
Οι βραχίονες περιλαµβάνουν τους παρακάτω τύπους:
(α) Βραχίονες ιστών ∆Ε∆∆ΗΕ και
(β) Βραχίονες νέων µεταλλικών ιστών
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Βραχίονας ιστών ∆Ε∆∆ΗΕ
Ο βραχίονας θα είναι καµπύλος, διαµέτρου Φ42mm, πάχους τουλάχιστον 2mm, οριζόντιας
προβολής 600mm και κλίσης 150. Θα είναι θερµά γαλβανισµένος και θα φέρει κατάλληλα στηρίγµατα
για στήριξη µε τσέρκι σε τσιµεντοϊστό ∆Ε∆∆ΗΕ.
Βραχίονας µεταλλικών ιστών
Ο βραχίονας θα είναι χαλύβδινος, θερµά γαλβανισµένος, βαµένος µε ηλεκτροστατική βαφή στο
χρώµα του ιστού και θα έχει οριζόντια προβολή έως και 1,5m µε κλίση 5o. Θα κατασκευάστεί από
συνεχή χαλυβδοσωλήνα σταθερής διατοµής εξωτερικής διαµέτρου Φ60mm και πάχους 4mm. Το
κατακόρυφο τµήµα του βραχίονα θα έχει εξωτερική διάµετρο τουλάχιστον Φ48mm, θα εισέρχεται στο
επάνω µέρος του ιστού τουλάχιστον κατά 250mm και θα ασφαλίζεται µε 6 περιµετρικούς κοχλίες
θερµά γαλβανισµένους µε σπείρωµα τουλάχιστον Μ10. Το υλικό του βραχίονα θα είναι χάλυβας
S235JR / EN10025. Στο σηµείο σύνδεσης του κατακόρυφου µε το κύριο τµήµα του βραχίονα θα
τοποθετηθεί τριγωνικό λαµάκι ενίσχυσης πάχους τουλάχιστον 5mm.

Εικόνα 5.2.1

Ενδεικτικό σχήµα βραχίονα

Ο βραχίονας µετά την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων θα προστατεύεται εσωτερικά και
εξωτερικά µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 1461. Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να προσκοµίσει πιστοποιητικό αναφορικά µε τη µέτρηση του πάχους του γαλβανίσµατος
καθώς και εγγύηση του κατασκευαστή για την αντιδιαβρωτική προστασία τουλάχιστον 5 ετών. Ο
βραχίονας θα κατασκευαστεί σε εργοστάσιο µε πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.
Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, βραχίονας µπορεί να απαιτηθεί να τοποθετηθεί και στους
ιστούς των φωτιστικών διάβασης ώστε να ικανοποιύνται οι αποστάσεις που φαίνονται στο σχέδιο Φ2.
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6.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

6.1

Γενικά

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση αφορα (α) την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σε τσιµεντοϊστους
∆Ε∆∆ΗΕ (β) το νέο ηλεκτρικό δίκτυο των νέων µεταλλικών ιστών στη Ναυάρχου Βότση όπως
αποτυπώνεται στο σχέδιο Φ-3 (γ) την επέκταση του δικτύου του ποδηλατόδροµου ώστε να
ηλεκτροδοτηθούν τα φωτιστικά των τοπικών διαβάσεων της οδού Ευριπίδου και Φιλίπων όπως
αποτυπώνεται στο σχέδιο Φ-3. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές και τα
κατασκευαστικά στοιχεία των περιπτώσεων (β) και (γ).

6.2

Κατασκευαστικά στοιχεία

6.2.1 Πίλλαρ διανοµής
Το πίλλαρ θα είναι βιοµηχανικού τύπου στεγανό προστασίας τουλάχιστον IP54 κατάλληλο για
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασµένο από λαµαρίνα θερµά γαλβανισµένη πάχους 2mm,
εν θερµώ γαλβανισµένη και βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή. Το πίλλλαρ θα αποτελείται από δύο
µέρη. Στο ένα µέρος θα τοποθετηθεί ο µετρητής ∆Ε∆∆ΗΕ και στο άλλο η ηλεκτρική διανοµή. Οι
διαστάσεις του πίλλαρ καθώς και της τσιµεντένιας (C20/25) βάσης του µε ενσωµατωµένο το φρεάτιο
διανοµής φαίνεται στο σχέδιο Φ-5. Επειδή το παροχικό καλώδιο της ∆Ε∆∆ΗΕ θα είναι εναέριο, για
την ασφαλή όδευσή του πακτώνεται στην τσιµεντένια βάση θερµα γαλβανισµένος χαλύβδινος
σωλήνας 3” και µήκους 6m. H τοποθέτηση του σωλήνα γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-5.
Εντός το πίλλαρ θα τοποθετηθεί πλάτη χωρίς να τρυπηθεί λαµαρίνα του. Στη πλάτη θα
τοποθετηθεί στεγανή διανοµή εντός πολυεστερικού ερµαρίου ερµαρίου ενδεικτικού τύπου HAGER
ORION PLUS FL221B µε µεταλλική πλάτη FL413A µε δείκτη στεγανότητας IP65. Το µονογραµµικό
διάγραµµα του πίνακα φαίνεται στο σχέδιο Φ-4. Η διανοµή των φορτίων θα ξεκινάει από το επάνω
µέρος και θα καταλήγει σε κλεµµοσειρά στο κάτω µέρος. Όλοι οι εσωτερικές συνδέσεις θα γίνουν µε
εύκαµπτους αγωγούς µε κατάλληλους ακροδέκτες ενώ τα καλώδια θα εισέρχονται στον πίνακα µέσω
κατάλληλων στιπιοθλητών. Κάτω από τον πίνακα διανοµής και επί της πλάτης του πίλλαρ θα
τοποθετηθεί ισοδυναµικός ζυγός ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6600000 ή ισοδύναµου στον οποίο θα
συγκεντρώνονται όλοι οι εισερχόµενοι αγωγοί γείωσης (βλέπε λεπτοµέρεια στο σχέδιο Φ-5). Ο
πίνακας διανοµής θα συναρµολογηθεί σε εργαστήριο κατασκευής πινάκων µε πιστοποιητικό
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 θα φέρει σήµανση CE και θα συνοδεύεται από ηλεκτρολογικό
σχέδιο.

6.2.2 Καλωδιώσεις
Η υποδοµή αφορά την υπόγεια όδευση του ηλεκτρικού δικτύου (α) επί της οδού Ναυάρχου Βότση και
(β) της επέκτασης του δικτύου του φωτισµού του πoδηλατόδροµου. Συγκεκριµένα αποτελείται από
τα παροχικά καλώδια, τους ηλεκτρολογικούς σωλήνες και το σύστηµα γείωσης. ∆εδοµένων των
πολύ µικρών φορτίων και για ευκολία στην συντήρηση και τοποθέτηση των ακροκιβωτίων, το
παροχικό καλώδιο θα είναι τύπου E1VV-R 4x6mm2 και θα τοποθετηθεί κατά περίπτωση εντός
ηλεκτρολογικού σωλήνα από HDPE διαµέτρου Φ90 ή σε χαλύβδινο 4”. Ο σωλήνας θα οδεύει σε
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βάθος 60cm σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-5 και το δίκτυο θα γίνει σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-3. Σε κάθε
φρεάτιο θα γίνει σφράγιση των άκρων των σωλήνων µε επισκέψιµο σφραγιστικό υλικό ενδεικτικού
τύπου FiloSeal ή ισοδύναµο κατάλληλο για τρωκτικά.
Το ακροκιβώτιο του κάθε ιστού θα συνδεθεί αφενώς µε το παροχικό καλώδιο και αφετέρου µε
καλώδιο τύπου E1VV-U 3x1,5mm2 για την τροφοδοσία των φωτιστικών ή µε το εργοστασιακό τους
καλώδιο εάν υπάρχει.

6.2.3 Γείωση
Η γείωση αποτελείται από τον κύριο αγωγό, ράβδους, πλάκες και ειδικούς συνδέσµους.
Συγκεκριµένα ο κύριος αγωγός γείωσης θα είναι γυµνός Cu 25mm2 ο οποίος θα οδεύει εντός του
εδάφους σύµφωνα µε το σχέδιο Φ-3 στον οποίο θα συνδεθούν όλοι οι µεταλλικοί ιστοί. Η σύνδεση
ξεκινάει από το φρεάτιο όπου νέος αγωγός τύπου Η07V-R 1x16mm2 θα συνδεθεί µέσω συνδέσµου
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6221836 ή ισοδύναµου µε τον κύριο αγωγό γείωσης. Η εν λόγω
σύνδεση αρχικά θα καλυφθεί µε υφασµα κάµποτ και στη συνέχεια µε πίσσα για προστασία από τη
διάβρωση. Το άλλο άκρο του αγωγού θα συνδεθεί µε τον ιστό µέσω χάλκινου επιψευδαργυρωµένου
ακροδέκτη ενδεικτικού τύπου Cembre A3-M8. Στη συνέχεια, το ένα άκρο αγωγού Η07V-R 1x6mm2
µέσω ακροδέκτη ενδεικτικού τύπου Cembre A1-M8 θα συνδεθεί στο σηµείο γείωσης του ιστού και το
άλλο άκρο σε κλέµα ράγας ενδεικτικού τύπου Hager KX06H ή ισοδύναµου εντός του ακροκιβωτίου.

6.3

Μετρήσεις και δοκιµές

Μετά την τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων, θα γίνουν οι παρακάτω δοκιµές:
(α) Μέτρηση της συνέχειας της γείωσης του κάθε ιστού ξεχωριστά µε την κεντρική γείωση του πίλλαρ
(β) ∆οκιµή λειτουργίας των κυκλωµάτων
(γ) Μέτρηση της τοπικής γείωσης των pillars µε και χωρίς τη συµµετοχή της γείωσης των ιστών
φωτισµού.
Το πρωτόκολλο δοκιµών υπογεγραµµένο από τον ανάδοχο και τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που
διενήργησε τις δοκιµές µαζί µε το πρωτόκολλο διακρίβωσης του οργάνου µέτρησης θα παραδοθούν
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
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7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το υφιστάµενο σύστηµα τηλεδιαχείρισης του ∆ήµου Οwlet έχει σκοπό τον αποµακρυσµένο έλεγχο
των φωτιστικών (on, off, dimming), την παρακολούθηση τόσο της καλής λειτουργίας τους όσο και της
ενεργειακής τους κατανάλωσης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τον ασύρµατο ελεγκτή ο οποίος
τοποθετείται εντός ή επί του φωτιστικού σώµατος, τον κόµβο επικοινωνίας και το λογισµικό (cloud
based web server) µέσω του οποίου γίνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση. Ο κεντρικός κόµβος
(gateway) µε τον οποίο θα επικοινωνήσουν τα φωτιστικά σώµατα του έργου, θα δωθεί στον ανάδοχο
από το ∆ήµο για τοποθέτηση σε επιλεγµένο σηµείο της κτιριακής υποδοµής του κολυµβητηρίου
όπου θα γίνει σύνδεση µε ηλεκτρική παροχή και διαδίκτυο.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων και του κεντρικού
κόµβου επικοινωνίας, ο ανάδοχος θα εντάξει τα φωτιστικά στο υφιστάµενο λογισµικό
παρακολούθησης του ∆ήµου µε βάση τη θέση τους και του κωδικού αναγνώρισής τους. Στη συνέχεια
θα γίνουν οι απαιτούµενες δοκιµές αποµακρυσµένου χειρισµού αφής, σβέσης και ρύθµισης της
φωτεινότητάς τους.

Καλλιθέα, Ιούλιος 2019
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