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Το τοπίο στον σχεδιασμό φωτισμού αλλάζει ραγδαία

• Πρότυπα, κανονισμοί

• Περισσότερη πληροφορία - γνώση

• Καλύτερη ποιότητα φωτισμού και καλύτερο περιβάλλον

• Αποδοτικότερος εξοπλισμός

• Αυτοματισμοί, αισθητήρες, dimmers

• Εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος λειτουργίας

• Ευφυή δίκτυα σε ευφυή κτίρια



• Γραφεία

• Εμπορικά καταστήματα (προσοχή σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις Ra)

• Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις

• Βιομηχανίες – Αποθήκες

• Κέντρα περίθαλψης – Νοσοκομεία

• Χώροι διασκέδασης

• Οικίες

Οι εφαρμογές για μελέτη έχουν αυξηθεί



Πρότυπα - Κανονισμοί

• Πρότυπα που αφορούν το φωτιστικό σώμα

• Πρότυπα που αφορούν τις μελέτες φωτισμού (εσωτερικών χώρων)



Φωτιστικά σώματα και πρότυπα

• Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE

• Μετρήσεις διαταραχών (EMC) (EN 55015, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3)

• Δοκιμές ατρωσίας (ΕΜC) (EN 61000-4-2, έως 6, 8,11, EN 61547:2009)

• Δοκιμές ασφάλειας (LVD) (EN 60598-1, EN 60598-2-1 έως 3, EN 62493)

• EN 62031 ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) 

• ΕΝ 62471 ( Πρότυπο για τη κατηγοριοποίηση των δομικών μονάδων LED 
ως προς την φωτοβιολογική καταλληλότητα / ασφάλεια)

• Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 για το εργοστάσιο 
κατασκευής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

• Συμμόρφωση κατά ROHS



Απαίτηση ENEC;

Ιδιωτικό σήμα

• CE

• Φωτοβιολογική καταλληλότητα

• ROHS

• ISO

…, όμως ….
• Υποχρεωτική είναι η 

σήμανση CE*

• Δεν είναι υποχρεωτική η 
πιστοποίηση ΕΝΕC

*Υπεύθυνοι ελέγχων: Υπουργείο Ανάπτυξης και Περιφέρεια 



Βιολογικές επιπτώσεις

Blue light hazard: μπορεί να αποφευχθεί με την αύξηση της απόστασης από την πηγή, όχι απευθείας επαφή

Διαταραχές κιρκαδιανού ρυθμού: Αποφυγή ψυχρών θερμοκρασιών χρώματος τις βραδινές ώρες

ΦΕΚ 145, 1/9/2010, Π.Δ. 82, 3075-3094 - Lighting Europe, February 2013

Photobiological 
hazards 

Blue light hazard

ΙR Infra Red 
hazard

UV Ultra Violet 
hazard

Διαταραχή 
κιρκαδιανού 

ρυθμού

Λαμπτήρες 
αλογόνου ειδικής 

χρήσης 

LED, Λαμπτήρες 
μεταλλικών αλογονιδίων 

με καθαρό κώδωνα

Λαμπτήρες μεταλλικών 
αλογονιδίων με φίλτρα. Εάν δεν 
έχουν οι λαμπτήρες τότε πρέπει 

να έχει το φωτιστικό

?





Φωτεινή μαρμαρυγή

Flicker: Μπορεί σχεδόν να μηδενιστεί με τη χρήση υψηλής ποιότητας driver στα LED και 
ηλεκτρονικό ballast στους λαμπτήρες φθορισμού

Φωτεινή 
μαρμαρυγή -
Επιπτώσεις 

Καταπόνηση των ματιών και 
διαταραχή οπτικής απόδοσης

Πονοκέφαλος

Αδιαθεσία

Επιληψία από 
φωτοευαισθησία



Μελέτες και πρότυπα

• EΛΟΤ ΕΝ 12464-1, 2011. Φως και φωτισμός - φωτισμός των χώρων εργασίας , 
Μέρος 1 : Εσωτερικοί χώροι εργασίας

Συμβουλή: Σε υπολογιστικά προγράμματα υπάρχουν τα όρια του προτύπου για όλες τις εφαρμογές 

Προσοχή: Να μην υπάρχει υπερδιαστασιολόγηση, πχ  για όριο 500lux να μην υπερβαίνονται τα 650lux
Κ.Υ.Α. Δ6/Β/14826 17/6/2008



Δείκτης θάμβωσης UGR



Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra



Ra ή CRI;



Σχεδιασμός φωτισμού με το πρότυπ0 EΛΟΤ ΕΝ 12464-1, 2011 

Licht.de Guide to DIN EN 12464-1



Η θερμοκρασία χρώματος;

Viitanen J., J. Lehtovaara, E. Tetri, L. Halonen. User Preferences in Office Lighting: A Case Study Comparing 
LED and T5 Lighting, Leukos, 9, 4, (2013) 261-290

Χρήστες ανέφεραν ως πιο ευχάριστη θερμοκρασία χρώματος κοντά στους 4100Κ 
Χρήστες έβρισκαν το ίδιο ευχάριστο φωτισμό είτε από Τ5 λαμπτήρες φθορισμού είτε από LED



Μελέτες και πρότυπα

• ΚΕΝΑΚ

• H μελέτη τεχνητού φωτισμού (φωτοτεχνίας) είναι απαραίτητη, με υποβολή της 
μελέτης ενεργειακής απόδοσης, πλην των κατοικιών

• Όριο φωτεινής απόδοσης (lm/W)

• Καθορισμός κυκλωμάτων σε γραφεία > 15m2



• Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση → 55 lm/W, ΚΕΝΑΚ

Καταγραφή απόδοσης φωτισμού (lm/W)



75,9 lm/W*

82,4 lm/W*

* Χωρίς συνυπολογισμό ballast και επίδραση φωτιστικού σώματος

6.500Κ

2.700Κ

Υπολογισμός απόδοσης λαμπτήρων σε lm/W 

Οι λαμπτήρες φθορισμού είναι πιο αποδοτικοί σε θερμές και ουδέτερες λευκές θερμοκρασίες χρώματος
Αντίθετα οι LED είναι σε ψυχρές θερμοκρασίες χρώματος



8.900lm X 75,34%

2 X 54W + ballast

6.705lm
56,44 lm/W

118,8W*

82,4 lm/W**
** Χωρίς συνυπολογισμό ballast και επίδραση φωτιστικού σώματος

* 20%-25% για μαγνητικό ballast, 5%-10% για ηλεκτρονικό ballast

Παράδειγμα υπολογισμού απόδοσης φωτισμού (lm/W)



Κατάταξη 16.000 φωτιστικών σωμάτων με βάση το βαθμό απόδοσής 
τους (lm/W)



Μελέτες και πρότυπα

• ΤΟΤΕΕ

• Όρια φωτισμού

• Όρια W/m2 (16 W/m2 για στάθμη φωτισμού 500lux)

• Καθορισμός των ζωνών φυσικού φωτισμού

• Τυπικά ωράρια λειτουργίας

• Περιλαμβάνει:

• ΕΝ 12464-1:2011 Light and lighting — Lighting of work places Part 1 Indoor work places

• EN 15193:2007 Energy performance of buildings. Energy requirements for lighting.











Κάθε ξεχωριστός χώρος έχει το διακόπτη του με δυνατότητα επιλογής δύο 
επιπέδων φωτισμού (ιδιαίτερα εάν είναι μεγαλύτερο των 15m2) 

Χωρισμός χειροκίνητων διακοπτών



lux
lux

MF

714
70,0

500
φωτισμού ένταση μέση Αρχική

χρόνου βάθος στο φωτισμού ένταση Μέση
φωτισμού ένταση μέση Αρχική





lux
lux

625
80,0

500
φωτισμού ένταση μέση Αρχική 

Μείωση φωτιστικών 
σωμάτων 

14%

Προσοχή (ειδικά στα LED) να μην υπάρχει σύγχυση του ΜF με τον LLMF

MF = LLMF Χ LSF Χ LMF Χ RSMF

Εξοικονόμηση ενέργειας με συχνή συντήρηση





Τεχνολογίες φωτιστικών σωμάτων (εσωτερικών χώρων)

• Με γραμμικό λαμπτήρα φθορισμού (Τ8 ή Τ5)

• Με φωτο-εκπέμπουσες διόδους (Light Emitting Diode, LED)

• Με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (Compact Fluorescent Lamps, CFL)

• Με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης (High Pressure Mercury, HPM)

• Με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (High Pressure Sodium, HPS)

• Με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων (Metal Halide, MH)

• Με λαμπτήρες φθορισμού επαγωγής 



Πίνακας σύγκρισης φωτεινής απόδοσης lm/W

Τύπος λαμπτήρα
Φωτεινή απόδοση 
λαμπτήρα (lm/W)

LOR
Φωτεινή απόδοση 
φωτιστικού (lm/W)

Φθορισμού Τ5 90 70% 63

Φθορισμού Τ8 80 70% 56

LED 160 70% 112

ΗPS 140 70% 98

HPM 60 70% 42

MH 120 70% 84

CFL 60 60% 36

Φθορισμού επαγωγής 80 60% 48



Οι μη αποδοτικοί λαμπτήρες καταργούνται

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

• Σύμφωνα με τον Κανονισμό “COMMISSION REGULATION (EC) No 245/2009 of 18 March
2009*” από τον Απρίλιο του 2015 καταργούνται όλοι οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής 
έντασης με χαμηλή φωτεινή απόδοση (lm/W)

Τι πρέπει να προσέχουμε

• Οι λαμπτήρες ΗPM καταργούνται

54,4 – 60lm/W

Λαμπτήρες HPM

*οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (EC Regulations) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.





Λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής

Τι πρέπει να γνωρίζουμε:

• Σχετικά χαμηλή φωτεινή απόδοση (60-80lm/W)

• Ογκώδης σχεδιασμός (σε σχέση με άλλους λαμπτήρες εκκένωσης)

Τι πρέπει να προσέχουμε:

• Τα ballast είναι παλιάς τεχνολογίας (αντιγραφή από επώνυμες εταιρίες) με 
αυξημένο ποσοστό αστοχιών

• Περιορισμός στη χρήση τους λόγω Radio Frequency Interferences (RFI)
(Ειδικές προδιαγραφές για χαμηλής συχνότητας ballast)



Αλλαγή λαμπτήρων HPS μεμονωμένα από 400W σε 250W ή 150W;

Σε φωτιστικό HPS 250W
Λαμπτήρας 250W Λαμπτήρας 150W

288,9W 265,5W
100% Στο 92%

Σε φωτιστικό HPS 400W
Λαμπτήρας 400W Λαμπτήρας 250W

429,0W 428,1W
100% Στο 99,8%

Αντικατάσταση;

Διάρκεια ζωής;

Φωτομετρικά 
αποτελέσματα;

?



*licht.wissen 20, Sustainable Lighting, licht.de 

Κατανάλωση ενέργειας που θα παραμείνει

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με αποδοτικά LED

Επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας με συστήματα ελέγχου

Αποδοτικότερος εξοπλισμός

57%23%

20%

5 %

Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση των LED



Τα LED δεν έχουν ειδική μεταχείριση

• Πληροί τα αισθητικά κριτήρια;

• Πόσο είναι το κόστος αγοράς, λειτουργίας κλπ;

• Πόσο εύκολη είναι η αλλαγή λαμπτήρα;

• Είναι κατάλληλο για καινούργια εγκατάσταση ή για ανακαίνιση;

• Υπάρχουν φωτομετρικά δεδομένα;

Παλαιότερα η βιομηχανία επικεντρωνόταν στη διάρκεια ζωής και την 
εξοικονόμηση ενέργειας για την επιλογή του λαμπτήρα. 

Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι:



 15 φωτιστικά 2Χ36W T8
 Εγκατεστημένη ισχύς 1,3kW

 Σενάριο Β, αντικατάσταση με λιγότερα κομμάτια 
 10 φωτιστικά 57W LED
 Εγκατεστημένη ισχύς 0,57kW

238 lux

 Μείωση ισχύος 56%

 Μείωση κόστους συντήρησης

Εφαρμογή: Αποθηκευτικός χώρος, Ασπρόπυργος

H οικονομοτεχνική μελέτη θα οδηγήσει στην επιλογή με τα λιγότερα κομμάτια (εξαρτάται πάντα και από τα εργατικά)

 Σενάριο Α, αντικατάσταση 1 προς 1
 15 φωτιστικά 38W LED
 Εγκατεστημένη ισχύς 0,57kW

227 lux

214 lux

Η κατάλληλη επιλογή προϊόντος και εφαρμογής οδηγεί στο 
επιθυμητό αποτέλεσμα



Μελέτη: Ελαιοτριβείο, Νομός Ηλείας 

*ΕΝ 12 464.01 Φωτισμός χώρων εργασίας – Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας

Όριο έντασης φωτισμού: 300lux

A: 332 lux, Uo 0,63

Β: 323 lux, Uo 0,51

Ίδιος αριθμός φωτιστικών σωμάτων

 Α: ΜΗ 250W

 B: LED 130W

21m X 15m. Ύψος 5m. Ύψος φωτιστικού 4m

Η εγκατάσταση των LED κερδίζει και στον αρχικό σχεδιασμό



Φωτισμός γραφείων, τα LED “ρυθμίζονται” στην 
απαιτούμενη στάθμη φωτισμού

Όριο έντασης φωτισμού: 300lux

356 lux, Uo 0,72, 7,32W/m2
, 63,7 lm/W 

Το ίδιο φωτιστικό LED με αύξηση του ρεύματος οδήγησης (και αύξηση 

της ψύκτρας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρους με όριο 500lux



Κακός συνδυασμός LED με μετασχηματιστή 
Κίνδυνος καταστροφής LED από καταπόνηση

Αξιολόγηση: Εργαστήριο Φωτοτεχνίας, ΕΜΠ

Με κατάλληλο μετασχηματιστή

 Max 79,1 oC

Με ακατάλληλο μετασχηματιστή

 Max 151,3 oC

Απότομη γήρανση προϊόντος



Τύποι φωτιστικών σωμάτων





Επιλογή κατάλληλου τύπου φωτιστικών σωμάτων

• Απόδοση φωτιστικού σώματος
• Είδος λαμπτήρων που περιέχει
• Διαθέσιμα οπτικά βοηθήματα 
• Τρόπος τοποθέτησης και μέγεθος φωτιστικού
• Βαθμός προστασίας IP και ΙΚ







Επιλογή δέσμης





Επιλογή φωτιστικών σωμάτων σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις

Γραμμικά φωτιστικά σώματα 
οροφής

τύπου “καμπάνα“
βιομηχανικού τύπου

Φωτιστικά διάχυτου φωτισμού

• Λαμπτήρες επαγωγής
• Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων
• LED
• Φθορισμού



Άμεσος φωτισμός Άμεσος/έμμεσος φωτισμός

Έμμεσος/άμεσος τοπικός φωτισμός Έμμεσος γενικός και άμεσος τοπικός 
φωτισμός

Τεχνικές φωτισμού



Φωτισμός κάθετων επιφανειών 
(wall washing)

Φωτισμός κάθετων επιφανειών με σποτ

Φωτισμός τοίχων με απλίκες Φωτισμός διαδρόμων

Τεχνικές φωτισμού



Ανακαινίσεις με φωτιστικό LED ή Τ8 LED

Χάνει το φωτιστικό με αντικατάσταση το CE;

Λύση με φωτιστικά: πιο ακριβή λύση μεν πιο αποδοτικά και σύμφωνα με τα πρότυπα δε 



Πως γίνεται η συνδεσμολογία Τ8 LED; 

• Βγαίνει το ballast;

Όταν ο driver του LED παίρνει παροχή και από τα 2 άκρα Όταν είναι από τη μια μόνο πλευρά

Όταν βγάζεις το ballast έχεις 2 τρόπους

• Ναι
χωρίς να βγάλεις το ballast

• Και Ναι και Όχι

• Πρέπει να το βγάλω;



Προδιαγραφές και απαιτήσεις 

• Φωτοτεχνική μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού κατά 
ΕΝ12464-1

• Εναρμόνιση με ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ

• Υψηλό LOR, Φωτεινή απόδοση >90lm/W

• Συντελεστής ισχύος >0,9

• Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ-4000Κ, Χρωματική απόδοση όχι μόνο Ra8 > 
80 αλλά και Ra15 > 80

• Οπτική μονάδα των LED καθώς και ο driver πλήρως αποσπώμενα (Είναι 
εφικτό;)

• Σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας  και έλεγχος της ψύξης του 
φωτιστικού με θερμοφωτογράφηση



Προδιαγραφές και απαιτήσεις

• Όχι μόνο υψηλή διάρκεια ζωής αλλά και ταυτόχρονα διατήρηση της 
φωτεινής ροής σε υψηλά επίπεδα

• Συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα CE, Φωτοβιολογική
καταλληλότητα, ROHS, ISO κλπ

• Επιλογή της κατάλληλης κατανομής φωτεινής έντασης φωτιστικού

• Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή *.ldt ή *.ies με την 
αντίστοιχη αναφορά του πιστοποιημένου φωτομετρικού εργαστηρίου 
όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών (και έλεγχος αυτών)

• Εγγύηση καλής λειτουργίας (Έλεγχος του ρεύματος οδήγησης των LED)



Προσοχή στις μελέτες που θα παραδίδετε…

Σας ευχαριστώ



CE - EMC

Πρότυπο Περιγραφή μέτρησης Θύρα Τάξη

EN 55015
Αγόμενες διαταραχές

9kHz έως 30MHz
AC τροφοδοσία B

EN 55015
Εκπεμπόμενες διαταραχές 

9kHz έως 30MHz
Περίβλημα B

EN 55015 Εκπεμπόμενες διαταραχές 30MHz έως 300MHz Περίβλημα B

ΕΝ 61000-3-2 Διαταραχές αρμονικών ρεύματος AC τροφοδοσία C

EN 61000-3-3 Διακυμάνσεις τάσης AC τροφοδοσία -

Πρότυπο Περιγραφή μέτρησης Θύρα Επίπεδο Κριτήριο

EN 61000-4-2 Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Περίβλημα
±8kV αέρος

±4kV επαφής

B

Β

EN 61000-4-3 RF εκπεμπόμενο ΗΜ πεδίο Περίβλημα 3V/m A

EN 61000-4-4 Ριπές παλμών AC τροφοδοσία ±1kV B

EN 61000-4-4 Ριπές παλμών Signal and telecom. ±1kV B

EN 61000-4-5 Υπερτάσεις - Υπερεντάσεις AC τροφοδοσία
L PE ±2kV

Lines ±1kV
C

EN 61000-4-5 Υπερτάσεις - Υπερεντάσεις Signal and telecom. B

EN 61000-4-6 RF αγόμενο ΗΜ πεδίο AC τροφοδοσία 3V A

EN 61000-4-6 RF αγόμενο ΗΜ πεδίο Signal and telecom. 3V A

EN 61000-4-8
Μαγνητικό πεδίο βιομηχανικής 

συχνότητας
Περίβλημα 3A/m A

EN 61000-4-11 Βυθίσεις και διακοπές τάσεις AC τροφοδοσία
0,5 κύκλος

10 κύκλοι

B

C

• Μετρήσεις διαταραχών 

• Δοκιμές ατρωσίας



CE - LVD

• Δοκιμές ασφάλειας

Δοκίμιο Υπηρεσία Πρότυπο

Φωτιστικό Σώμα LED Δρόμου Δοκιμές τύπου
EN 60598-1

EN 60598-2-3

Φωτιστικό Σώμα LED Εσωτερικού Χώρου Δοκιμές τύπου
EN 60598-1

EN 60598-2-1

Φωτιστικό Σώμα LED Χωνευτό Δοκιμές τύπου
EN 60598-1

EN 60598-2-2

Αξιολόγηση εξοπλισμού φωτισμού σχετικού με την 

ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητι-κά πεδία (αν έχουν 

γίνει οι δοκιμές EMC)

Δοκιμές τύπου EN 62493

Αξιολόγηση εξοπλισμού φωτισμού σχετικού με την 

ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητι-κά πεδία (αν δεν 

έχουν γίνει οι δοκιμές EMC)

Δοκιμές τύπου EN 62493

Φωτιστικό Σώμα LED
Έλεγχος Τεκμηρίωσης για 

Συμμόρφωση με ROHS
-


