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Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων κατάλληλων για τοποθέτηση λαµπτήρων
ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Φωτισµού. Τεχνικά χαρακτηριστικά:
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Φωτιστικό σώµα µε όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για
ο
ο
συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από - 20 C έως +35 C. Θα
καλύπτει τις γενικές απαιτήσεις και τις δοκιµές του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ60598 και θα φέρει
σήµανση CE. Τα επιµέρους τµήµατα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότηµα του λαµπτήρα και
την ηλεκτρική µονάδα.
Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή από φύλλο αλουµινίου ή από
συνδυασµό και των δύο. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα είναι λείες και µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική
προστασία. Ο χώρος του λαµπτήρα θα είναι ξεχωριστός από τον χώρο της ηλεκτρικής µονάδας. Θα
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να προστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας από την υψηλή
θερµοκρασία του λαµπτήρα.
Βάση του Φ.Σ. θα φέρει υποδοχή και µηχανισµό σύσφιξη µε βραχίονα ιστού. (ενδεικτικά αναφέρονται :
γαλβανισµένη σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου εως 60 mm που θα φέρει 2 βίδες για την στήριξη της ).
Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας θα έχει προστασία στεγανότητας ΙΡ 43 τουλάχιστον.
Η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή για την διόρθωση του συνηµίτονου
To στραγγαλιστικό πηνίο κατάλληλο για τον λαµπτήρα ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W (230V,
50 hz) µε αποδεκτή απώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονοµαστικής, κατασκευασµένος σύµφωνα
µε το VDE 712 ή παρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών.
Ο πυκνωτής θα επιτυγχάνει συντελεστή ισχύος 0,85 κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 0560 ή
παρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών.
Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσµολογία µε πολύκλωνο εύκαµπτο καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm2 θερµικής
ο
ο
αντοχής από - 60 C έως +200 C. Θα εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική προστασία κλάσης 11
κατά VDE 710 ή παρεµφερώς. Θα υπάρχει κλέµµα σύνδεσης σταθερά προσαρµοσµένη µέσα στο
κέλυφος, µε δυνατότητα σύνδεσης µέγιστου καλωδίου 2,5 mm2.
Ασφαλειοθήκη µε ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό πηνίο και τον λαµπτήρα.
Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφικτήρα
(περιλαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών και να µην υπάρχει κίνδυνος
χαλάρωσης της σύσφιγξης του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο.
Ο χώρος του λαµπτήρα θα έχει προστασία ΙΡ 44 τουλάχιστον. Εντός του χώρου θα υπάρχουν ολόσωµα
κάτοπτρα ή κάτοπτρο µε δυνατότητα ρύθµισης της εκπεµπόµενης φωτεινής δέσµης. Το κάτοπτρο θα
είναι από ανοξείδωτο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαµµένο και σκληρυµένο µε χηµική
επεξεργασία.
Θα υπάρχει ειδική θήκη επί της οποίας τοποθετείται η λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασµένη από
πορσελάνη ενός ή δύο τµηµάτων. Θα πρέπει να διαθέτει ελατήριο κάτω από το έλασµα της φάσης και
άγκιστρο (φρένο) στο σπείρωµα του ουδετέρου.
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Η ανάρτηση της λυχνιολαβής θα παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή και θα εκτιµηθεί η δυνατότητα
ρυθµίσεως της, εκτός και αν παρέχεται τέτοια δυνατότητα στο φωτιστικό από τα κάτοπτρα.
Το διαφανές κάλυµµα από ειδικό ύαλο αντοχής ή από άλλο συνθετικό υλικό ανθετικό σε υψηλές
θερµοκρασίες και µηχανικές καταπονήσεις, αντιστατικά φορτισµένο για την απώθηση σκόνης και θα
διαθέτει ικανοποιητική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης η αντικατάσταση του καλύµµατος θα
γίνεται απλά και εύκολα. Το παρέµβυσµα µεταξύ διαφανούς καλύµµατος και του Φ.Σ. θα είναι από υλικό
αντοχής στην θερµοκρασία και στην διάβρωση και θα είναι σταθερά προσαρµοσµένο και συγκολληµένο.
Η σταθερή προσαρµογή του όλων των λυόµενων µερών στο χώρο των οργάνων και των λαµπτήρων
αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της στεγανότητας.
Εγγύηση καλής λειτουργίας µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού προϊόντος.

Απαίτηση του Τµήµατος είναι να προσκοµιστεί δείγµα του προϊόντος µαζί µε την προσφορά.
Τα παραπάνω φωτιστικά σώµατα θα χρησιµοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρµένων και τοποθέτηση
νέων στην περιοχή του ∆ήµου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου
µας.
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