TIPINĖS KELIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
Valstybinės reikšmės keliuose, projektuojant apšvietimo linijas, reikalinga įrengti apšvietimą
su naujais LED tipo šviestuvais, saugiomis atramomis, apšvietimo valdymo spintomis ir atskiru
elektros įvadu.
Minimalūs reikalavimai LED tipo šviestuvams:
Eil.
Nr.
1
2
3

Techniniai parametrai
Eksploatavimo sąlygos
Įtampa / dažnis
Galios koeficientas (cos φ)

5
6
7
8

Šviesos koreliacinė temperatūra (spalvinė
temperatūra CCT)
Šviestuvo šviesinis efektyvumas
Šviestuvo nominali galia, W
Šviestuvų šviesos srauto išlikimas
Spalvų atkūrimo indeksas

9

Šviesos akinimo koeficientas

10

Šviestuvo atsparumas smūgiams

4

11
12

Šviestuvo eksploatacinė aplinkos
temperatūra
Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir
viršįtampiams

13

Atsparumas aplinkos poveikiui

14
15
16

Šviestuvų elektrosaugos klasė
Šviestuvų korpuso spalva
Šviestuvo optinės dalies gaubtas

17

Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija

18

Šviestuvų fotometriniai duomenys

19

Techninis aptarnavimas

Reikalavimas, standartas, rodiklis,
reikšmė
Išorinis apšvietimas
220–240 V / 50 Hz ±1 %
≥ 0,9, kai veikia 100 % režimu, ir ≥ 0,8, kai
pritemdyta 50 % režimu
4000 K ±10 %
≥ 125 lm/W
Parenkama pagal apšvietimo klasę
≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)
CRI ≥ 70
Ne blogiau nei G*2 pagal
LST EN13201-2:2016
≥ IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus
nuo –30 °C iki +35 °C
ne mažiau 10 kV
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne
mažesnė, kaip IP 66 pagal LST
EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba
lygiaverčio standarto reikalavimus
Ne žemesnė kaip II (antra)
Pilka
Pagamintas iš grūdinto stiklo
Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio,
padengtas antikorozine danga, atsparus
ultravioletiniams spinduliams,
mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui
bei trinčiai. Optinė sistemos dalis atskirta
nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria
pertvara. Šviestuvo korpuso viršuje turi būti
NEMA 7 kontaktų standartinė jungtis
šviestuvo valdikliui įmontuoti
Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux
evo ar kitomis apšvietimo projektavimo
programomis skaičiavimai
Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo
šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be
įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos
ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties

2
Eil.
Nr.

Techniniai parametrai

20

Šviestuvų registracija

21

Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji
reikalavimai, funkcijos

22

CE ženklinimas

Reikalavimas, standartas, rodiklis,
reikšmė
Elektroninė šviestuvų registracija naudojant
QR kodą, kurio pagalba pateikiami
pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti
nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju
įrenginiu su QR kodo nuskaitymo
programa. Ant šviestuvų korpuso privalo
būti QR ženklas
1. Skirtas LED šviestuvams išorės
apšvietimui;
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo
sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir
apkrovos dingimo;
3. Įtampa 230 V / 50 Hz;
4. Pritemdymo diapazonas 100–50 %;
5. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;
7. Turi būti autonominio pritemdymo
režimas, DALI (pagal protokolą
IEC 62386-102)
Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą

Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais.
Apšvietimo valdymas vykdomas iš apšvietimo valdymo skydo (AVS). Apšvietimo įjungimui /
išjungimui turi būti suprojektuoti astronominis laikmatis ir foto relė. Turi būti įrengtas automatinis ir
rankinis apšvietimo įjungimas / išjungimas.
Šviestuvų atramos privalo būti saugios (pagal LST EN 12767), cinkuotos (pagal LST EN
ISO 1461) ir įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos.
Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi
atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai,
įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.
Projektuojamo apšvietimo linijos elektros įvadas privalo būti atskiras su diferencijuotu
(4 tarifų) elektros apskaitos prietaisu, kuris turi turėti nuotolinį duomenų nuskaitymą.
Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos
tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai
nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro
lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

