
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ 

 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος 2013 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   
∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
   

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ                                                                                                            

2

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Γενικά             3 

Παραποµπές             3 

Τύποι φωτεινών σηµατοδοτών          4 

Α. Φωτεινοί σηµατοδότες τύπου LED        5 

Α.1 Κατασκευαστκά χαρακτηριστικά        5 

Α.2 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις – Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα    7 

Α.3 Λειτουργικές απαιτήσεις         7 

Α.4 Οπτικές απαιτήσεις          7 

Α.5 Σήµανση και γενικές πληροφορίες        9 

Β. Φωτεινοί σηµατοδότες µε λαµπτήρες πυρακτώσεως     10 

Β.1 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά         10 

Β.2 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις – Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα    12 

Β.3 Λειτουργικές απαιτήσεις          12 

Β.4 Οπτικές απαιτήσεις          13 

Β.5 Σήµανση και γενικές πληροφορίες        14 

Παράρτηµα 1: Aπαιτήσεις φωτεινού σηµατοδότη τύπου LED    15 

Παράρτηµα 2: Aπαιτήσεις φωτεινού σηµατοδότη µε λαµπτήρες πυρακτώσεως   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   
∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
   

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ                                                                                                            

3

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρών τεχνικός κανονισµός αφορά στον καθορισµό των εθνικών λειτουργικών και 
κατασκευαστικών απαιτήσεων για τους φωτεινούς σηµατοδότες ρύθµισης κυκλοφορίας 
οχηµάτων και πεζών διαµέτρου Φ200 ή Φ300 (±10%). 
 
Ο παρών κανονισµός καταργεί όποιες προηγούµενες προδιαγραφές για φωτεινούς 
σηµατοδότες και έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έγκρισής του. Καθώς είναι εθνικού 
χαρακτήρα όλοι οι φωτεινοί σηµατοδότες που θα εγκατασταθούν στην Ελληνική 
Επικράτεια µετά από την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος θα πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις αυτού, προκειµένου να επιτρέπεται η χρήση τους για τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας σε πάσης φύσεως οδούς. Όσοι σηµατοδότες έχουν εγκατασταθεί στο 
παρελθόν ή έχουν ήδη προµηθευτεί από φορείς/υπηρεσίες και ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των αντιστοίχων προδιαγραφών που ίσχυαν κατά την εγκατάστασή τους ή 
την προµήθεια τους, δεν απαιτείται να αντικατασταθούν µετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού. 
Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού είναι εναρµονισµένες µε τα αναφερόµενα 
ποιοτικά επίπεδα του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 και περιλαµβάνονται:  
 
Α. Φωτεινοί Σηµατοδότες Τύπου LED και  

Β. Φωτεινοί Σηµατοδότες µε Λαµπτήρες Πυρακτώσεως  

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Ο παρών τεχνικός κανονισµός ενσωµατώνει µε χρονολογηµένες και µη παραποµπές  
στοιχεία από τις παρακάτω αναφερόµενες δηµοσιεύσεις. Αυτές οι τυποποιητικές 
παραποµπές τίθενται σε κατάλληλες θέσεις του κειµένου και οι δηµοσιεύσεις 
παρατίθενται παρακάτω. Για τις µη χρονολογηµένες παραποµπές εφαρµόζεται η 
τελευταία έκδοση της σχετικής δηµοσίευσης. 
 
ΕΝ 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηµατοδότες. 
EN 60529  Βαθµοί προστασίας παρεχόµενης από περιβλήµατα (Κώδικας ΙΡ) 
ΕΝ 12767 Παθητική ασφάλεια των φερουσών κατασκευών για τον 

εξοπλισµό οδών – Απαιτήσεις, ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής  
ΕΝ 60825 Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ 
ΕΝ 50556 Συστήµατα σηµατοδότησης οδικής κυκλοφορίας 
ΕΝ 50293 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – Συστήµατα σήµανσης οδικής 

κυκλοφορίας – Πρότυπο προϊόντος 
CIE S 004/E-2001   Χρώµατα των φωτεινών σηµάτων 
ΕΝ 1991-1-4 Ευρωκώδικας 1: ∆ράσεις στις κατασκευές - Μέρος 1-4: ∆ράσεις 

Ανέµου 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   
∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    
   

ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ                                                                                                            

4

ΤΥΠΟΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ – ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

Οι φωτεινοί σηµατοδότες για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών καθώς 
και οι αντίστοιχες διαδοχές ενδείξεων, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας [Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α΄/23-03-1999, όπως τροποποιήθηκε µε 
τους νόµους 3542/2007(ΦΕΚ 50/Α) και 3710/2008 (ΦΕΚ  216/Α)], µπορούν να είναι οι 
εξής: 

1. Οχηµάτων, τριών πεδίων µε χρονική διαδοχή φωτεινών ενδείξεων κόκκινο – 
πράσινο –  κίτρινο – κόκκινο. 

2. Οχηµάτων τύπου «κι+κο», τριών πεδίων µε χρονική διαδοχή φωτεινών 
ενδείξεων κόκκινο – δύο κίτρινα σε αναλαµπή – κίτρινο το µεσαίο πεδίο – 
κόκκινο.  

3. Οχηµάτων τύπου «κ» (κάπα) ή «π» (προειδοποιητικοί), δύο πεδίων µε χρονική 
διαδοχή φωτεινών ενδείξεων σβηστός - δύο κίτρινα σε αναλαµπή - σβηστός. 

4. Πεζών, δύο πεδίων µε χρονική διαδοχή φωτεινών ενδείξεων κόκκινο – πράσινο 
– κόκκινο.  

5. Πεζών, δύο πεδίων µε χρονική διαδοχή φωτεινών ενδείξεων κόκκινο – πράσινο 
σε αναλαµπή – κόκκινο. 

 
 
Όλες οι παραπάνω ενδείξεις µπορούν να έχουν τη µορφή πλήρους κυκλικού δίσκου ή 
να φέρουν σύµβολα που απεικονίζουν βέλος, ράβδους που τέµνονται σε σχήµα Χ, 
ποδήλατο, λεωφορείο ή άλλο όχηµα, πεζό σε στάση ή πεζό σε κίνηση ή και συνδυασµό 
συµβόλων, όπως για παράδειγµα  πεζό µε ποδήλατο.   
Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας των συρµών τραµ σε σχέση µε την κυκλοφορία 
οχηµάτων και πεζών, οι φωτεινοί σηµατοδότες είναι τριών πεδίων µε µη έγχρωµες 
(λευκές) φωτεινές ενδείξεις αλλά µε τα σύµβολα οριζόντια γραµµή, που ισοδυναµεί µε 
κόκκινο, κυκλικό δίσκο, που ισοδυναµεί µε κίτρινο, και κάθετη γραµµή, που 
ισοδυναµεί µε πράσινο και µε χρονική διαδοχή φωτεινών ενδείξεων οριζόντια γραµµή 
– κάθετη γραµµή – κυκλικός δίσκος – οριζόντια γραµµή. 
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Α. ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LED 

Οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν, όπου είναι εφαρµόσιµες, και για τις 
ανεξάρτητες οπτικές µονάδες LED για χρήση σε υφιστάµενους σηµατοδότες. 
 

Α.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α.1.1 Oι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις ενός σηµατοδότη ρύθµισης κυκλοφορίας ή 
πεζών τριών πεδίων, χωρίς τα γείσα και τα στηρίγµατα, είναι σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368- Πίνακας 8, τάξη (class) 1. 

 Oι σηµατοδότες για τα ποδήλατα µπορεί να είναι διαµέτρου Φ100 ή Φ200. 
Προτείνεται η χρήση σηµατοδοτών Φ100 σε ποδηλατοδρόµους αποκλειστικής 
χρήσης. 

 
Α.1.2 Τα πεδία του σηµατοδότη Φ300 πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να συναρµολογηθούν µε πεδία σηµατοδότη Φ200 και να αποτελέσουν 
ένα ενιαίο σηµατοδότη. 

 
Α.1.3 Η όλη κατασκευή πρέπει να παρέχει προστασία έναντι εισόδου σκόνης και νερού 

κατηγορίας IV IP 55, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. Η οπτική 
µονάδα LED πρέπει να έχει ανεξάρτητη προστασία ΙΡ 65, σύµφωνα  µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. 

         Η κατηγορία προστασίας οφείλει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού. Από το πιστοποιητικό θα 
προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τύπος σηµατοδότη έχει υποστεί µε επιτυχία όλες 
τις αντίστοιχες δοκιµές, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - 
Πίνακας 11. 

 
Α.1.4 Οι σηµατοδότες στηρίζονται πάνω σε ιστό φωτεινής σηµατοδότησης, απλό ή µε 

βραχίονα. Ο φωτεινός σηµατοδότης οφείλει να είναι κατασκευασµένος και 
τοποθετηµένος έτσι (είτε ο ιστός είναι απλός είτε µε βραχίονα), ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 4.4) όσον 
αφορά την επιτρεπόµενη απόκλιση από την αρχική θέση στερέωσης λόγω της 
ταχύτητας του ανέµου. Ο φωτεινός σηµατοδότης πρέπει να αντέχει σε ταχύτητα 
ανέµου τουλάχιστον 120χλµ/ώρα για το µέγιστο αριθµό φωτεινών πεδίων. 
Η αντοχή του σηµατοδότη οφείλει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης EC του κοινοποιηµένου οργανισµού. Από το πιστοποιητικό θα 
προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τύπος σηµατοδότη έχει υποστεί µε επιτυχία όλες 
τις αντίστοιχες δοκιµές, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. 
 

Α.1.5 Τα στηρίγµατα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να επιτρέπουν τη 
διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας, ενώ θα φέρουν τα κατάλληλα 
παρεµβύσµατα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη προστασία έναντι νερού και 
σκόνης. Επίσης θα έχουν αυξηµένη αντισκωριακή προστασία και θα είναι της 
ίδιας απόχρωσης µε το σηµατοδότη. 
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Α.1.6  Όσον αφορά την παθητική ασφάλεια, η στήριξη στον ιστό γίνεται σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12767. Οι ιστοί των φωτεινών 
σηµατοδοτών, ανάλογα µε το σηµείο τοποθέτησής τους στις οδούς και των 
απαιτήσεων παθητικής ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης, κατατάσσονται σε 
µία από τις τρεις κατηγορίες του προτύπου (Υψηλής / Μεσαίας / Μη ενεργειακής 
απόδοσης), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αναθέτουσας Αρχής. 

 
Α.1.7 Ο σηµατοδότης, τα στηρίγµατα και όλα τα απαραίτητα µέρη πρέπει να είναι έτσι 

σχεδιασµένα, ώστε όταν τοποθετούνται η ένδειξη του σηµατοδότη να είναι 
ρυθµιζόµενη και στον κάθετο και στον οριζόντιο άξονα της οδού, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ορατότητας τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. 

 
Α.1.8 Από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού προκύπτει 

ότι τόσο ο σηµατοδότης στο σύνολό του όσο και η οπτική µονάδα LED έχουν 
υποστεί µε επιτυχία τις δοκιµές για αντοχή σε κρούση κατηγορίας IR3, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - Πίνακας 9, καθώς και τυχαίας 
δόνησης, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - Πίνακας 10. 

 
Α.1.9   Κάθε φωτεινό πεδίο ενός σηµατοδότη αποτελείται από: 

•    το κέλυφος και 
•    την οπτική µονάδα LED 

 
Α.1.9.1 Το κέλυφος και η θύρα θα είναι επιβερνικωµένα εσωτερικά και εξωτερικά µε 

χρώµα φούρνου ανθεκτικό στις καιρικές µεταβολές, σε απόχρωση πράσινο 
κατά RAL.  

              Οι συνολικές επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές και να αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι λείες.  

              Οποιοδήποτε ελαστικό µέρος θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό 
ώστε να αντέχει σε θερµοκρασία τουλάχιστον +120ºC. 

              Η θύρα κλείνει στεγανά, κατά τρόπο εύκολο και ασφαλή. 
 
Α.1.9.2 Η οπτική µονάδα αποτελείται από τον εξωτερικό φακό διάχυσης σε διαυγείς 

αποχρώσεις, τον εσωτερικό φακό Fresnel σε διαυγές λευκό, τη φωτεινή πηγή 
LED και το τροφοδοτικό. Ο εξωτερικός φακός διάχυσης ρυθµίζει τις 
κατανοµές των φωτεινών εντάσεων σύµφωνα  µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 
(παράγραφος 6.4). 

 
Α.1.10 Ο κατασκευαστής του LED πρέπει να βεβαιώσει υπεύθυνα ότι τα σήµατά του 

είναι ασφαλή για το ανθρώπινο µάτι τόσο κατά την κανονική λειτουργία του 
σηµατοδότη, όσο και όταν υπάρχει σφάλµα, καθώς και κατά τη διάρκεια 
συντήρησης ή επισκευής. Τα LED δοκιµάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 60825, µε βάση τις απαιτήσεις για τάξη (class) 1. 

 
Α.1.11 Για λόγους ασφαλείας τα σήµατα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 50556 της τάξης (class) AF1 και Χ1. 
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Α.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

 
Α.2.1 Ο φωτεινός σηµατοδότης πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να 

παρουσιάζει καµία παραµόρφωση ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του στην 
περιοχή θερµοκρασιών της κατηγορίας Α ή Β, όπως αυτές ορίζονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της 
περιοχής που θα τοποθετηθεί. Η οπτική µονάδα LED πρέπει να λειτουργεί 
απρόσκοπτα σε θερµοκρασία µέχρι και +74ºC. 

           Η καταλληλότητα τόσο του σηµατοδότη στο σύνολό του όσο και της οπτικής 
µονάδας LED αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC 
κοινοποιηµένου οργανισµού, από το οποίο προκύπτει ότι ο σηµατοδότης έχει 
υποστεί µε επιτυχία τις αντίστοιχες προβλεπόµενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12368 δοκιµασίες - Πίνακας 12. 

  
Α.2.2 Όσον αφορά την ηλεκτρολογική ασφάλεια και την ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα πρέπει ο φωτεινός σηµατοδότης να συµµορφώνεται µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50293. 

 

 

Α.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.3.1 Η µονάδα LED πρέπει να λειτουργεί µε τάση δικτύου 230V AC µε διακύµανση  

-13%....+10%  και συχνότητα δικτύου 50Hz ± 2%, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50556.  

 
Α.3.2  Σε περίπτωση ειδικών εφαρµογών µπορεί να χρησιµοποιηθεί άλλη τάση πέραν 

των 230V, όπως 40VAC ή 48V AC (low voltage), 24 V DC ή 12 V DC.  
 
Α.3.3  Κλάση (class) D0 απαιτείται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50556, όσον 

αφορά την προστασία έναντι υπέρτασης.  
 
Α.3.4   Η µέγιστη ισχύς κατανάλωσης  είναι 17W για το όλα τα χρώµατα. 
  

 

Α.4. ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.4.1  Το επίπεδο απόδοσης (performance level) τόσο για τους σηµατοδότες Φ200 όσο 

και για τους σηµατοδότες Φ300 είναι 3/1 ή 3/2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.3). 
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Α.4.2  Η κατανοµή της φωτεινής έντασης για τις οπτικές µονάδες Φ200 είναι τύπου 
Wide Beam Signal (W) ή Medium Wide Beam Signal (M), ενώ για τις οπτικές 
µονάδες Φ300 είναι Medium Wide Beam Signal (M) ή Narrow Beam Signal 
(N), µε βάση τις κατηγορίες Α ή Β, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.4). 

 
Α.4.3 Η µέγιστη ένταση της δέσµης που θα προκαλείται από αντανάκλαση και 

διάθλαση του φωτός που προσπίπτει στο σηµατοδότη από εξωτερικές πηγές 
(phantom signal) πρέπει να ικανοποιεί τις κλάσεις 4 ή 5, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.6).     

 
Α.4.4 Τα χρώµατα των ενδείξεων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

12368, όπως καθορίζονται στους Πίνακες 7 και 13. Για τους σηµατοδότες 
συρµών τραµ, των οποίων η φωτεινή ένδειξη είναι λευκή, το χρώµα των 
σηµατοδοτών αυτών πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της CIE S 004/E-2001. 

 
Α.4.5 Για τους σηµατοδότες ρύθµισης κυκλοφορίας που φέρουν σύµβολα, όπως για 

παράδειγµα σηµατοδότες οχηµάτων µε βέλη ή σηµατοδότες πεζών, ποδηλάτων 
κλπ., η φωτεινή ένταση είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, κλάση 
(class) S1 ή S2.   

 
Α.4.6  Η οµοιοµορφία του οπτικού συστήµατος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.5). 
 
Α.4.7  Η καταλληλότητα του φωτεινού σηµατοδότη όσον αφορά τις εθνικές οπτικές 

απαιτήσεις αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC, το οποίο 
συνοδεύει το σηµατοδότη και στο οποίο αναγράφονται όλες οι 
προαναφερόµενες τιµές. 

 
Α.4.8 Οι σηµατοδότες τύπου LED πρέπει να µπορούν να µειώνουν τη φωτεινότητά 

τους (dimmimg). Έτσι θα επιτυγχάνεται υψηλή φωτεινότητα κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας και µειωµένη φωτεινότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Tο 
ελάχιστο επίπεδο φωτεινής απόδοσης κατά την διάρκεια διαδικασίας µείωσης 
της φωτεινότητας (dimming) κυµαίνεται µεταξύ του ελάχιστου ορίου της τάξης 
2 (200cd) και των 250 cd. 

 
Α.4.9 Η κάθε οπτική µονάδα LED των σηµατοδοτών πρέπει ανεξάρτητα από το 

ρυθµιστή να παρακολουθεί συνεχώς τη φωτεινή απόδοση των LED για πιθανή 
αστοχία. Αν η απόδοση της φωτεινή πηγής µειωθεί κάτω από τα επιτρεπόµενα 
όρια της προδιαγραφής, αυτή πρέπει να σβήνει τελείως, ώστε να καταγράφεται 
από το ρυθµιστή η αστοχία. 
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Α.5.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Α.5.1 Ο σηµατοδότης πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC από 

κοινοποιηµένο οργανισµό, όπου και θα αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά 
του σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (Πίνακας ΖΑ.1). 

 
Α.5.2 Ο φωτεινός σηµατοδότης οφείλει επίσης να συνοδεύεται από τη δήλωση 

συµµόρφωσης του κατασκευαστή. 
 
Α.5.3  Η σήµανση γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 

10.1) και σε σηµείο ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα και η αναγνωσιµότητα 
όλων των αναγραφοµένων στοιχείων. 

 
Α.5.4  Όλα τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις, οι δηλώσεις και οτιδήποτε άλλα έγγραφα 

απαιτούνται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα στα 
Ελληνικά ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

 
Α.5.5 Ο φωτεινός σηµατοδότης πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια 

λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης  στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή.  

 
Α.5.6  Ο προµηθευτής του φωτεινού σηµατοδότη οφείλει να δώσει εγγύηση δέκα ετών 

απρόσκοπτης λειτουργίας. Η απαιτούµενη διάρκεια ζωής των οπτικών µονάδων 
LED πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια.  
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Β.   ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 
 
Β.1  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Β.1.1 Oι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις ενός σηµατοδότη ρύθµισης κυκλοφορίας ή 
πεζών τριών πεδίων, χωρίς τα γείσα και τα στηρίγµατα, είναι σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368- Πίνακας 8, τάξη (class) 1. 

 Oι σηµατοδότες για τα ποδήλατα µπορεί να είναι διαµέτρου Φ100 ή Φ200. 
Προτείνεται η χρήση σηµατοδοτών Φ100 σε ποδηλατοδρόµους αποκλειστικής 
χρήσης. 

 
Β.1.2 Τα πεδία του σηµατοδότη Φ300 πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να συναρµολογηθούν µε πεδία σηµατοδότη Φ200 και να αποτελέσουν 
ένα ενιαίο σηµατοδότη.  

 
Β.1.3 Η όλη κατασκευή πρέπει να παρέχει προστασία έναντι εισόδου σκόνης και νερού 

κατηγορίας IV IP 55, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. 
           Η κατηγορία προστασίας οφείλει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό 

συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού. Από το πιστοποιητικό θα 
προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τύπος σηµατοδότη έχει υποστεί µε επιτυχία όλες 
τις αντίστοιχες δοκιµές, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - 
Πίνακας 11. 

 
Β.1.4 Οι σηµατοδότες στηρίζονται πάνω σε ιστό φωτεινής σηµατοδότησης απλό ή  µε 

βραχίονα. Ο φωτεινός σηµατοδότης οφείλει να είναι κατασκευασµένος και 
τοποθετηµένος έτσι (είτε ο ιστός είναι απλός είτε µε βραχίονα), ώστε να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 4.4), όσον 
αφορά την επιτρεπόµενη απόκλιση από την αρχική θέση στερέωσης λόγω της 
ταχύτητας του ανέµου. Ο φωτεινός σηµατοδότης πρέπει να αντέχει σε ταχύτητα 
ανέµου τουλάχιστον 120χλµ/ώρα για το µέγιστο αριθµό φωτεινών πεδίων. 
Η αντοχή του σηµατοδότη οφείλει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης EC του κοινοποιηµένου οργανισµού. Από το πιστοποιητικό θα 
προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τύπος σηµατοδότη έχει υποστεί µε επιτυχία όλες 
τις αντίστοιχες δοκιµές, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368. 

 
Β.1.5 Τα στηρίγµατα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να επιτρέπουν τη 

διέλευση των καλωδίων τροφοδοσίας, ενώ θα φέρουν τα κατάλληλα 
παρεµβύσµατα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη προστασία έναντι νερού και 
σκόνης. Επίσης θα έχουν αυξηµένη αντισκωριακή προστασία και θα είναι της 
ίδιας απόχρωσης µε το σηµατοδότη. 

 
Β.1.6 Όσον αφορά την παθητική ασφάλεια, η στήριξη στον ιστό γίνεται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12767. Οι ιστοί των φωτεινών σηµατοδοτών, 
ανάλογα µε το σηµείο τοποθέτησής τους στις οδούς και των απαιτήσεων 
παθητικής ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης, κατατάσσονται σε µία από τις 
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τρεις κατηγορίες του προτύπου (Υψηλής / Μεσαίας / Μη ενεργειακής απόδοσης), 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αναθέτουσας Αρχής. 

 
Β.1.7 Ο σηµατοδότης, τα στηρίγµατα και όλα τα απαραίτητα µέρη πρέπει να είναι έτσι 

σχεδιασµένα, ώστε όταν τοποθετούνται η ένδειξη του σηµατοδότη να είναι 
ρυθµιζόµενη και στον κάθετο και στον οριζόντιο άξονα της οδού, ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ορατότητας τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. 

 
Β.1.8 Από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού προκύπτει 

ότι ο σηµατοδότης στο σύνολό του έχει υποστεί µε επιτυχία τις δοκιµές για 
αντοχή σε κρούση κατηγορίας IR3, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 - 
Πίνακας 9, καθώς και τυχαίας δόνησης, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12368 - Πίνακας 10. 

  
Β.1.9  Κάθε φωτεινό πεδίο ενός σηµατοδότη αποτελείται από: 

• το κέλυφος  
• το οπτικό σύστηµα και 
• το σύστηµα ηλεκτρικής τροφοδότησης 

 
Β.1.9.1 Το κέλυφος και η θύρα θα είναι επιβερνικωµένα εσωτερικά και εξωτερικά µε 

χρώµα φούρνου ανθεκτικό στις καιρικές µεταβολές, σε απόχρωση πράσινο κατά 
RAL.  

            Οι συνολικές επιφάνειες πρέπει να είναι οµαλές και να αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο, ενώ οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι λείες.  

            Οποιοδήποτε ελαστικό µέρος θα είναι κατασκευασµένο από κατάλληλο υλικό 
ώστε να αντέχει σε θερµοκρασία τουλάχιστον +120ºC. 

            Η θύρα κλείνει στεγανά, κατά τρόπο εύκολο και ασφαλή. 
 
Β.1.9.2  Το οπτικό σύστηµα αποτελείται από 

•   τον έγχρωµο διαφανή φακό διάχυσης 
•   το γείσο 
•   το κάτοπτρο 
•   το λαµπτήρα 
•   το διάφραγµα 

            Ο έγχρωµος διαφανής φακός διάχυσης στερεώνεται µε τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται απόσβεση των κραδασµών, καθώς και η απαιτούµενη 
στεγανότητα. Ο δίσκος είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό ώστε να 
αντέχει έναντι της απορρόφησης ακτινών UV και επίσης δε πρέπει να 
παρουσιάζει χρωµατικές αλλοιώσεις µε την πάροδο του χρόνου. 

 Το γείσο πρέπει να εµποδίζει την ορατότητα του έγχρωµου διαφανούς δίσκου 
υπό γωνία 90º, ως προς τον άξονα του οπτικού πεδίου στο οριζόντιο επίπεδο. 

 Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως θα είναι βιδωτοί, αντικραδασµικού τύπου, 
κατάλληλοι για σηµατοδότηση, µε µέση διάρκεια ζωής 8.000 ώρες.  
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              Από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού θα 
προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τύπος λαµπτήρα έχει υποστεί µε επιτυχία όλες 
τις δοκιµές αντικραδασµικότητας. 
Σε περίπτωση ενδείξεων µε βέλη τα αντίστοιχα διαφράγµατα θα είναι 
ανεξάρτητα από τους έγχρωµους διαφανείς δίσκους. 

 
Β.1.9.3 Το σύστηµα ηλεκτρικής τροφοδότησης αποτελείται από τα καλώδια σύνδεσης 

και τη λυχνιολαβή. Η στερέωση της λυχνιολαβής γίνεται επί του κελύφους ή 
επί του κατόπτρου, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η µετακίνησή της κατά 
την αλλαγή λαµπτήρα. Στους µεταλλικούς σηµατοδότες τα πεδία θα 
γεφυρώνονται µεταξύ τους εσωτερικά µε καλώδια γείωσης. 

 
Β.1.10  Για λόγους ασφαλείας τα σήµατα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου   

ΕΛΟΤ  ΕΝ 50556 της τάξης (class) AF1. 
 
 
 
Β.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

 
Β.2.1 Ο φωτεινός σηµατοδότης πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να 

παρουσιάζει καµία παραµόρφωση ή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του στην 
περιοχή θερµοκρασιών της κατηγορίας Α ή Β, όπως αυτές ορίζονται στο 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της 
περιοχής που θα τοποθετηθεί. 

           Η καταλληλότητα του σηµατοδότη αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης EC κοινοποιηµένου οργανισµού, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
σηµατοδότης έχει υποστεί µε επιτυχία τις αντίστοιχες προβλεπόµενες από το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 δοκιµασίες - Πίνακας 12. 

  
Β.2.2 Όσον αφορά την ηλεκτρολογική ασφάλεια και την ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα πρέπει ο φωτεινός σηµατοδότης να συµµορφώνεται  µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50293. 

 
 
 
Β.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Β.3.1 Η οπτική µονάδα πρέπει να λειτουργεί µε τάση δικτύου 230V AC µε διακύµανση 

-13%....+10%  και συχνότητα δικτύου 50Hz ± 2%, σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50556.  

 
Β.3.2  Κλάση (class) D0 απαιτείται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50556, όσον 

αφορά την προστασία έναντι υπέρτασης.  
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Β.3.3 Η µέγιστη ισχύς κατανάλωσης είναι 75 W για όλα τα χρώµατα για σηµατοδότες 

διαµέτρου Φ200 και 100W για σηµατοδότες Φ300 µε µέση διάρκειας ζωής 
τουλάχιστον 8.000 ώρες και µε ελάχιστη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4.000 
ώρες. 

 
 
 
Β.4. ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Β.4.1  Το επίπεδο φωτεινής απόδοσης (performance level) για τους σηµατοδότες Φ200 

πρέπει να είναι 2/1 ή 2/2 και για τους σηµατοδότες Φ300 πρέπει να είναι 3/1 ή 
3/2, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 
6.3). 

 
Β.4.2  Η κατανοµή της φωτεινής έντασης για τις οπτικές µονάδες Φ200 είναι τύπου 

Wide Beam Signal (W), ενώ για τις οπτικές µονάδες Φ300 είναι Medium Wide 
Beam Signal (M) ή Narrow Beam Signal (N), µε βάση τις κατηγορίες Α ή Β, 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.4). 

 
Β.4.3 Η µέγιστη ένταση της δέσµης που θα προκαλείται από αντανάκλαση και 

διάθλαση του φωτός που προσπίπτει στο σηµατοδότη από εξωτερικές πηγές 
(phantom signal) πρέπει να ικανοποιεί την κλάση 3 ή την κλάση 4 µε χρήση 
πρόσθετης µάσκας αντιψευδοσήµανσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.6).     

 
Β.4.4 Τα χρώµατα των ενδείξεων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

12368, όπως καθορίζονται στους Πίνακες 7 και 13. Για τους σηµατοδότες 
συρµών τραµ, των οποίων η φωτεινή ένδειξη είναι λευκή, το χρώµα των 
σηµατοδοτών αυτών πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της CIE S 004/E-2001. 

 
Β.4.5 Για τους σηµατοδότες ρύθµισης κυκλοφορίας που φέρουν σύµβολα, όπως για 

παράδειγµα σηµατοδότες οχηµάτων µε βέλη ή σηµατοδότες πεζών, ποδηλάτων 
κλπ., η φωτεινή ένταση θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, 
κλάση (class) S1 ή S2.   

 
Β.4.6  Η οµοιοµορφία του οπτικού συστήµατος  πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΝ 12368 (παράγραφος 6.5). 
 
Β.4.7  Η καταλληλότητα του φωτεινού σηµατοδότη όσον αφορά τις εθνικές οπτικές 

απαιτήσεις αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC, το οποίο 
συνοδεύει το σηµατοδότη και στο οποίο αναγράφονται όλες οι 
προαναφερόµενες τιµές. 
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Β.5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Β.5.1 Ο σηµατοδότης πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης EC από 

κοινοποιηµένο οργανισµό, όπου και θα αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά 
του σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (Πίνακας ΖΑ.1). 

 
Β.5.2 Ο φωτεινός σηµατοδότης οφείλει επίσης να συνοδεύεται από τη δήλωση 

συµµόρφωσης του κατασκευαστή. 
 
Β.5.3  Η σήµανση είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 (παράγραφος 10.1) 

και σε σηµείο ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα και η αναγνωσιµότητα όλων 
των αναγραφοµένων στοιχείων. 

 
Β.5.4  Όλα τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις, οι δηλώσεις και οτιδήποτε άλλα έγγραφα 

απαιτούνται να είναι πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα στα 
Ελληνικά ή να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

 
Β.5.5 Ο φωτεινός σηµατοδότης συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, 

συντήρησης και χρήσης  στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή.  

 
Β.5.6  Ο προµηθευτής του φωτεινού σηµατοδότη οφείλει να δώσει εγγύηση δέκα ετών 

απρόσκοπτης λειτουργίας. 
 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ            Ν. ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ 
                ∆/ΝΤΗΣ  ∆ΜΕΟ   
 
Ι. ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΤΥΠΟΥ LED 
 
 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 100mm 200mm 300mm 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Φωτεινή ένταση EN 12368, §6.3    ---- >400cd >400 cd 

Επίπεδο απόδοσης EN12368,  §6.3    ---- 
κλάση 3/1 
ή 3/2 

κλάση 3/1 
ή 3/2 

Κατανοµή φωτεινής 
έντασης EN 12368, §6.4    ---- W ή Μ M ή Ν 

Οµοιοµορφία  ΕΝ 12368,  §6.5    ---- ≥1:10 ≥1:15 

Χρώµα EN 12368,  §6.7 κόκκινο - κίτρινο - πράσινο 

  CIE S 004/E-2001 λευκό 

Ψευδοσήµανση EN 12368,  §6.6    ---- κλάση 4 ή 5 
Φωτεινή ένταση µε 
σύµβολα EN 12368,  §6.8    ---- κλάση S1  ή S2 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση δικτύου ΕΝ 50556 230V AC -15%/+10% 

Συχνότητα δικτύου EN 50556 50 Hz ±2% 
Μέγιστη Ισχύς 
κατανάλωσης   κόκκινο-πράσινο-κίτρινο-λευκό 17W 

EMC EN 50293 σύµφωνα µε το πρότυπο 

∆ιαστάσεις ΕΝ 12368,  §6.9    ---- κλάση C1 κλάση C1 
Περιβαλλοντικές 
συνθήκες EN 12368,  §5.1 κλάση Α ή Β 

Στεγανότητα σηµατοδότη ΕΝ 12368,  §4.2 IP 55 
Στεγανότητα οπτικής 
µονάδας ΕΝ 12368,  §4.2 IP 65 

Αντοχή σε κρούση ΕΝ 12368, §7 IR 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Στήριξη στον ιστό ΕΝ 12368,  §4 σύµφωνα µε το πρότυπο 

Παθητική ασφάλεια ΕΝ 12767 σύµφωνα µε το πρότυπο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 
 
 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 100mm 200mm 300mm 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Φωτεινή ένταση EN 12368, §6.3    ---- >200cd >400 cd 

Επίπεδο απόδοσης EN12368,  §6.3    ---- 
κλάση 2/1 
ή 2/2 

κλάση 3/1 
ή 3/2 

Κατανοµή φωτεινής 
έντασης EN 12368, §6.4    ---- W  M ή Ν 

Οµοιοµορφία  ΕΝ 12368,  §6.5    ---- ≥1:10 ≥1:15 

Χρώµα EN 12368,  §6.7 κόκκινο - κίτρινο - πράσινο 

  CIE S 004/E-2001 λευκό 

Ψευδοσήµανση EN 12368,  §6.6    ---- 
κλάση 3 ή 4 µε µάσκα 
αντιψευδοσήµανσης 

Φωτεινή ένταση µε 
σύµβολα EN 12368,  §6.8    ---- κλάση S1  ή S2 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τάση δικτύου ΕΝ 50556 230V AC -15%/+10% 

Συχνότητα δικτύου EN 50556 50 Hz ±2% 
Μέγιστη ισχύς 
κατανάλωσης     75W    100W 

EMC EN 50293 σύµφωνα µε το πρότυπο 

∆ιαστάσεις ΕΝ 12368,  §6.9    ---- κλάση C1 κλάση C1 
Περιβαλλοντικές 
συνθήκες EN 12368,  §5.1 κλάση Α ή Β 

Στεγανότητα σηµατοδότη ΕΝ 12368,  §4.2 IP 55 

Αντοχή σε κρούση ΕΝ 12368, §7 IR 3 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Στήριξη στον ιστό ΕΝ 12368,  §4 σύµφωνα µε το πρότυπο 

Παθητική ασφάλεια ΕΝ 12767 σύµφωνα µε το πρότυπο 
 
 


