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Πράσινες Συμβάσεις στην Ευρώπη
Φωτισμός

Περιεχόμενα

•

Ορισμοί – Βασικές έννοιες

•

Σήμανση

•

Πληροφόρηση Λαμπτήρων

•

Κριτήρια Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων

•

Συμβουλές

Ορισμοί

• Λαμπτήρες – αναφέρονται επίσης και ως λάμπες, λυχνίες και είναι τεχνητές
πηγές φωτός τροφοδοτούμενες από στερεά,
στερεά υγρά,
υγρά ή αέρια καύσιμα ή από
ηλεκτρική ενέργεια.
• Φωτιστικό – μια συσκευή ή εξάρτημα που κατευθύνει και ελέγχει την
κατανομή του φωτός από την πηγή φωτός.
• Στραγγαλιστικό πηνίο ή ballast – μια ηλεκτρική διάταξη που απαιτείται κατά
τη λειτουργία των οι λαμπτήρων εκκενώσεως για τη δημιουργία των
απαιτούμενων συνθηκών (τάση, ρεύμα, κυματομορφές)

Ορισμοί
Φωτεινή ροή – Το μέρος της ποσότητας φωτός που ακτινοβολείται από μία
φωτεινή πηγή. Μετρείται σε lumens (lm). 1 Lumen ισοδυναμεί με την ποσότητα
φωτός που εκπέμπεται από ένα κερί.
Φωτιστική Απόδοση: Με τον όρο αυτό εννοούμε το πηλίκο της φωτεινής ροής
σε lumens προς την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει η φωτεινή πηγή. Η
απόδοση
η μετρείται
μ ρ
σε lm/W.
Σε περιπτώσεις όπου για την έναυση των λαμπτήρων απαιτούνται βοηθητικά
εξαρτήματα (π.χ. στραγγαλιστικά πηνία, εκκινητές,, κλπ) τα οποία
καταναλώνουν επιπλέον ηλεκτρική ισχύ
ισχύ, τότε η απόδοση ορίζεται στο σύνολο
του φωτιστικού σώματος και όχι μόνον για τους λαμπτήρες.
Ένταση Φωτισμού (Illuminance): Η ποσότητα φωτεινής ροής που δέχεται ανά
μονάδα επιφάνειας ένα σώμα, που δεν εκπέμπει από μόνο του φως, είναι ένα
μέγεθος που χαρακτηρίζει τον φωτισμό του αντικειμένου.
Μονάδα μέτρησης της έντασης φωτισμού είναι το lux.
•

Προκλήσεις

• Στην Ευρώπη περίπου το 40% της ηλεκτρικής κατανάλωσης
σε μη οικιακά κτίρια χρησιμοποιείται για φωτισμό
• Στην Ευρώπη,
ώ
ο φωτισμός
ό αντιπροσωπεύει
ύ περίπου
ί
το 14%
1 %
της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
• Μπορεί
Μ
ί να επιτευχθεί
θ ί εξοικονόμηση
ξ
ό
ενέργειας
έ
από
ό 30 μέχρι
έ
50%
στην κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό και αυξημένη διάρκεια
ζωής έως και 15 φορές,

• Στην Ευρώπη, με την αντικατάσταση των λαμπτήρων
πυρακτώσεως, μπορούν να εξοικονομηθούν έως 40 TWh
(έως το 2016) (~ 11 εκατ. νοικοκυριά) και να αποφευχθούν 15
εκατ. τόνοι CO2 ετησίως

Ομαδοποίηση προϊόντων

•

Λαμπτήρες φθορισμού

•

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL)

•

Λαμπτήρες αλογόνου

•

Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

•

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων

•

Λαμπτήρες εκπομπής Φωτός (LEDs)

•

Στραγγαλιστικά πηνία (ballasts)

Σχέδιο Σταδιακής απόσυρσης
λ
λαμπτήρων
ή
πυρακτώσεως
ώ
στην ΕΕ
Κανονισμός 244/2009/ΕΚ: Aπαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μη
κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες

• Ο όρος
ό
απόσυρση
ό
των λλαμπτήρων
ή
πυρακτώσεως
ώ
αναφέρεται
έ
στον τερματισμό
ό
της παραγωγής και εισαγωγής αυτών των λαμπτήρων.

Πηγή: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm

LLMF & LSF
• Κανονισμός Επιτροπής (EΚ) Αρ.
Αρ 245/2009 : Απαιτήσεις Οικολογικού
Σχεδιασμού για λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό
πηνίο, για λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, καθώς και για τα
στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με
τους εν λόγω λαμπτήρες. (Ελάχιστες αποδόσεις, μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες
υδραργύρου, συντελεστές LLMF, LSF για λαμπτήρες φθορισμού)
Συντελεστής Συντήρησης Φωτεινής Ροής

Ώρες λειτουργίας

(LLMF)

2.000

4.000

8.000

16.000

Λάμπες φθορισμού διπλού κάλυκα με

0,97

0,95

0,92

0,90

0,97

0,90

0,80

ταχείας έναυσης εξοπλισμό ελέγχου
Λάμπες φθορισμού μονού κάλυκα με ταχείας
έναυσης εξοπλισμό ελέγχου
Συντελεστής Επιβίωσης Λαμπτήρα (LSF)
Λάμπες φθορισμού διπλού κάλυκα με ταχείας

Ώρες λειτουργίας
2.000

4.000

8.000

16.000

0,99

0,97

0,92

0,90

0,95

0,90

0,87

έναυσης εξοπλισμό ελέγχου
Λάμπες φθορισμού μονού κάλυκα με ταχείας
έ
έναυσης
εξοπλισμό
ξ λ ό ελέγχου
λέ

Πηγή: EU-Verordnung (EG) Nr. 245/2009

Νέες απαιτήσεις πληροφόρησης
λαμπτήρων (βάση κανονισμού
244/2009/ΕΚ
ΣΗΜΑΝΣΗ
• Έναρξη εφαρμογής νέας σήμανσης από Σεπτέμβριο 2013 (2011/331/ΕΕ),
υποχρεωτική από 1η Μαρτίου 2014
• Νέες κατηγορίες Α+ και Α++
• Εξαιρούνται
ξ ρ
από τον Κανονισμό
μ λαμπτήρες
μ ήρ ς μ
με μικρότερη
μ ρ ρη φωτεινή
φ
ή ροή
ρ ή από 30 lumens
• Εξαιρούνται φωτιστικά που δεν προορίζονται για τελικούς χρήστες (π.χ. οδικού
φωτισμού,
φ
μ , προβολείς
ρ β
ς γηπέδων
γη
κλπ))

Νέα σήμανση

Προηγούμενη σήμανση

Νέες απαιτήσεις πληροφόρησης λαμπτήρων
(βά
(βάση
κανονισμού
ύ 244/2009/ΕΚ
¾Φωτεινή ροή σε lumen (lm): Σημαντικός παράγοντας για τον
υπολογισμό της απόδοσης του λαμπτήρα.
¾ Ισχύς (W): Σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό της
κατανάλωσης ενέργειας.
¾

Ισοδυναμία με λαμπτήρα πυρακτώσεως (π.χ. 15W που αποδίδει

ό
όπως
έένας λλαμπτήρας
ή
πυρακτώσεως
ώ
70W)
70W).

Νέες απαιτήσεις πληροφόρησης λαμπτήρων
(βά
(βάση
κανονισμού
ύ 244/2009/ΕΚ
¾ Κύκλος έναυσης /σβέσης: Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με
κύκλο λειτουργίας 3,000-6,000 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
χώρους όπου το φως αναβοσβήνει συχνά, δηλαδή περισσότερες από
τρεις φορές κατά μέσο όρο την ημέρα.
¾Χρώμα λαμπτήρα σε Κέλβιν (K): Επιλογή ζεστού λευκού (π.χ.
2,700οΚ) για χώρους αναψυχής και χαλάρωσης και «ψυχρό λευκό»
(4.000οΚ) για εργασία.

Νέες απαιτήσεις πληροφόρησης λαμπτήρων
(βά
(βάση
κανονισμού
ύ 244/2009/ΕΚ

¾ Χρόνος απόδοσης στο 60% της φωτεινότητας
(δευτερόλεπτα): Σημαντική πληροφορία για τους λαμπτήρες
φθορισμού.
¾ ∆υνατότητα αυξομείωσης ροής φωτός (dimmer):
Εάν αυτό το χαρακτηριστικό απαιτείται, πρέπει να αναζητούνται
λαμπτήρες που φέρουν τη σχετική σήμανση.
¾ ∆ιαστάσεις (mm): μήκος, διάμετρος
¾ ∆ιάρκεια ζωής σε ώρες και έτη: Ιδιαίτερα σημαντικός
παράγοντας για την αξιολόγηση μιας προσφοράς προμήθειας
λαμπτήρων
μ ήρ
¾ Ποσότητα υδραργύρου(Hg)

Χαρακτηριστικά προϊόντος – νέες απαιτήσεις
Παράδειγμα: Συσκευασία λαμπτήρα LED

Χρωματική
ρ μ
ή Απόδοση
η (CRI
(
ή Ra))

•
•
•
•

Η χρωματική απόδοση ορίζεται από τον δείκτη της απόδοσης των χρωμάτων
ο οποίος προσδιορίζει την δυνατότητα μίας πηγής να αποδίδει με πιστότητα
τα χρώματα. Ο δείκτης κυμαίνεται από 0 έως 100.
Οι λαμπτήρες φθορισμού έχουν Ra = 70 έως 95.
Οι λαμπτήρες αλογόνου έχουν Ra ~ 100.
Υπάρχει
ρχ άμεση
μ η σχέση
χ η μεταξύ
μ ξ χρωματικής
χρ μ
ής απόδοσης
ης θερμοκρασίας
ρμ ρ
ς
χρώματος και φασματικής κατανομής της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας.

Χρωματική
ρ μ
ή Απόδοση
η

•

Λαμπτήρες με Ra<80 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε χώρους
όπου άνθρωποι εργάζονται ή μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα

Βελτίωση
χρωματικής
απόδοσης
ης στον
Οδικό Φωτισμό

Συνιστώμενες
μ
ς στάθμες
μ ς φωτισμού
φ
μ

Περιοχές

Ένταση
φωτισμού Lux

Γραφεία – χώρος φωτοτυπιών

300

Γραφεία - πληκτρολόγηση,
πληκτρολόγηση
διάβασμα

500

Γραφεία - τεχνικό σχέδιο

750

Γραφεία - αίθουσα συνεδριάσεων,
συνεδριάσεων
συναντήσεων

500

Γραφεία - υποδοχή

300

Γ
Γραφεία
ί - αρχείο
ί

200

Χώρος πωλήσεων

300

Σαλόνι (lounge)

200

Γραφείο εισιτηρίων

300

Μπουφέ

300

Εκθέσειςς

300

Σύμφωνα με το πρότυπο
CYS EN 12464-1:2011
Όργανα μέτρησης:
Φορητοί
ρη μετρητές
μ ρη ς έντασης
ης
φωτισμού (λουξόμετρα)

∆υνατότητες Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Απόδοση μετατροπής ενέργειας
και διάρκεια ζωής (ενδεικτικός
πίνακας)
Απόδοση
η μετατροπής
μ
ρ ής
ενέργειας [Lumen ανά
Watt]

∆ιάρκεια ζωής [hours]

8 -15

1,000

Λαμπτήρας αλογόνου χαμηλής τάσης

12 - 25

2,500

Λαμπτήρας αλογόνου υπέρυθρης επίστρωσης

25 - 30

5,000

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού

50 - 69

6,000 – 15,000

Λαμπτήρες φθορισμού (T8 με συμβατικό
στραγγαλιστικό πηνίο)

47 - 83

8,000

Μέχρι 100

19,000

Λαμπτήρες φθορισμού (T5, με συμβατικό
στραγγαλιστικό πηνίο)

67 - 104

24,000

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων

84 - 90

10,000+

LED

20 - 70

50,000

Λαμπτήρας πυρακτώσεως

Λαμπτήρες φθορισμού (T8, 3 band lamp, ηλεκτρονικό
στραγγαλιστικό πηνίο)

Εξωτερικός φωτισμός
Λαμπτήρες
μ ήρ ς νατρίου
ρ
υψηλής
ψη ής πίεσης
ης

90 - 150

16,000
,
– 25,000
,

Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

120 - 200

12,000 – 20,000

Ενδεικτικός πίνακας φωτεινών ροών για
λαμπτήρες
μ ήρ ς διάφορων
φ ρ
τεχνολογιών
χ
γ
και
μοντέλων

Παράδειγμα εξοικονόμησης χρημάτων με
αντικατάσταση
α
α άσ αση λαμπτήρα
αμ ήρα με
αποδοτικότερο
Λαμπτήρας
Πυρακτώσεως

Συμπαγής λαμπτήρας
φθορισμού

Ισχύς εισόδου

100 W

20 W

Μέση διάρκεια ζωής

1 000 h
1,000

10 000 h
10,000

Φωτεινή ροή

1,400 lm

1,400 lm

8

1

Κατανάλωση ενέργειας σε 8 έτη για χρήση
λαμπτήρα 3 ώρες/ημέρα

876 kWh

175.2 kWh

Ενεργειακό κόστος (0.30 EUR/kWh)

263 EUR

52,5 EUR

0.50 EUR*8

10.00 EUR

267 EUR

62,5 EUR

--

204,5 EUR

Απαιτούμενος αριθμός λαμπτήρων σε 8 έτη
(για χρήση 3 ώρες/ημέρα * 365 μέρες = 1095
ώρες/έτος)

Κόστος αγοράς λαμπτήρα
Συνολικό κόστος (Περίοδος υπολογισμού 8 έτη)
Οικονομικό όφελος

ΕΞΕ με αντικατάσταση τύπου λαμπτήρα
φθορισμού
διάμετρος
[mm]

T8 - 26mmᴓ

26

T5- 16mm ᴓ

16

Τύπος

Στραγγαλιστικό πηνίο

Απόδοση
Λαμπτήρα
[lm/W]

∆ιάρκεια ζωής [h]
{ενδεικτική}

συμβατικό

60

5,000

110

24,000

ηλεκτρονικό

¾Τα συμβατικά στραγγαλιστικά πηνία αναπτύσσουν υψηλότερες θερμοκρασίες και
επομένως έχουν μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας
¾Τα ηλεκτρονικά πηνία καθώς λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες δεν
παρουσιάζουν
ρ
ζ
flickering.
g

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε
παλιό
λ ό σύστημα
ύ
φωτισμού
ύ

Παλιό
σύστημα
φωτισμού

Κατα
ανάλωση
η
ηλεεκτρικής
ενέέργειας

Χρήση
σύγχρονου
ανακλαστήρα
Ηλεκτρονικό
στραγγαλιστικό
πηνίο

Συνολκή
εξοικονόμηση
75 %
Ρύθμιση φωτεινής
ροής
ανάλογα με το φως
της ημέρας

Λαμπτήρες LED

Η δίοδοςς εκπομπής
μ ής φωτός
φ
ς ((L.E.D)) είναι μ
μια ημ
ημιαγώγιμη
γ γ μη δίοδοςς που εκπέμπει
μ
φ
φωςς όταν
ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμοστεί με εμπρόσθια ορθή πόλωση προς τη συσκευή. Είναι ένα
μικροσκοπικό ηλεκτρονικό τσίπ που αποτελείται από ειδικούς κρυστάλλους ημιαγωγών.
Τεχνολογία των λαμπτήρων LED
•

Υπάρχουν LED με δυνατότητα αυξομείωσης έντασης φωτός

•

∆εν περιέχουν υδράργυρο

•

∆εν εκπέμπουν υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία

•

Προσελκύουν μικρότερο αριθμό εντόμων

•

Ανθεκτικοί σε κρούσεις και κραδασμούς

•

Ικανοποιητικός δείκτης απόδοσης χρώματος

•

Υψηλή φωτεινή απόδοση

•

Μεγάλη διάρκεια ζωής (50.000 ώρες)

LED – Πεδίο Εφαρμογής
ς
Οι λαμπτήρες LED είναι διαθέσιμοι σε όλες τις εφαρμογές!
LED – Εσωτερικός φωτισμός:
•

Βιδωτοί λαμπτήρες LED
(άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού,
π.χ. Αντικατάσταση λαμπτήρα πυρακτώσεως 60W με LED 12 W

•

Spotlights

•

Σωλήνες LED

•

Ενσωματωμένοι σε επιφάνεια, αναρτώμενοι σε κρεμαστά φωτιστικά

LED – Εξωτερικός φωτισμός:
•

Spotlights (σε κοντινή ή μακρινή απόσταση από κτήριο)

•

Λαμπτήρες για εξωτερικούς χώρους

•

Οδικός φωτισμός

•

Φ
Φωτισμός
ό ασφάλειας
άλ

Επιπτώσεις θερμοκρασίας σε
λαμπτήρα LED
100
90

T = 55 °C
T = 80°C
T = 100°C
T = 125°C

Φωτειννή ροή [%]

80
70
60
50
40
30
20
10
0

•
•

11

20.000

40.000
60.000
80.000
Betriebsdauer [Std.]

100.000

120.000

Η φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα LED μειώνεται πιο απότομα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Η αποτελεσματική διαχείριση της θερμότητας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής ενός
λαμπτήρα LED.
LED

Παράδειγμα: Αντικατάσταση λαμπτήρων
πυρακτώσεως
•

Αντικατάσταση βιδωτού λαμπτήρα πυρακτώσεως 40-60 W
με LED 10-12 W:

•

Απόδοση φωτεινής ροής: 60-68 lm/W

•

∆ιάρκεια ζωής: 25,000
25 000 h

•

Ra: 80-90 (∆είκτης απόδοσης)

•

Θερμοκρασία χρώματος: 2,700 - 2,800°Κ, θερμό λευκό

•

Τάξη
ξ ενεργειακήςς απόδοσης:
ς A

Supported by:

Εφαρμογές διάφορων τεχνολογιών φωτισμού
– σήμερα και στο μέλλον
LED

Οδικός
Φωτισμός

Γραφεία

Καταστήματα

Ξενοδοχεία /
∆ιαμερίσματα

Μουσεία

Φωτισμός έκτακτης
ανάγκης

2010

zz

z

z

z

zz

zz

2014

zzz

zzz

zzz

zzz

zzz

zzzz

Σε 10 χρόνια

zzzz

zzzz

zzzz

zzzz

zzzz

zzzz

Λαμπτήρες φθορισμού
2010

z

zzzz

zz

zz

zz

zz

2014

z

zzz

zz

zz

zz

z

zz

zz

zz

zz

Σε 10 χρόνια
Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης
2010

zzzz

zz

2014

zz

zz

Σε 10 χρόνια

z

z

Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης (HID)
2010

zzz

zzz

zz

2014

z

zz

z

z

z

Σε 10 χρόνια
Λαμπτήρες αλογόνου
2010
2014
Σε 10 χρόνια

z

zz

zzzz

zzz

z

zz

zz

z

z

Οδικός Φωτισμός

Οδικός φωτισμός υψηλής
ενεργειακής
ή απόδοσης
όδ
Κύριοι υφιστάμενοι τύποι λαμπτήρων οδικού φωτισμού στην ΕΕ
(αριθμός λαμπτήρων σε εκατομμύρια)
Λαμπτήρες φθορισμού
Λαμπτήρες
μ ήρ ς μ
μεταλλικών
αλογονιδίων
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής
πίεσης
Λαμπτήρες νατρίου υψηλής
πίεσης
Λαμπτήρες υδραργύρου
υψηλής πίεσης

Quelle: LTG

•Οι λαμπτήρες υδραργύρου
υψηλής πίεσης αποσύρονται
από την αγορά της ΕΕ από το
2015.
• η ΕΕ έχει καθορίζει ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
για τους λαμπτήρες νατρίου
υψηλής πίεσης και μεταλλικών
αλογονιδίων
¾Σταδιακή εφαρμογή: 2012,
2012
2015, 2017

Λαμπτήρες – Εξωτερικός φωτισμός
Κύριες υφιστάμενες
εφαρμογές

Τάσεις στην Αγορά

Οδικός φωτισμός, φωτισμός
χώρων στάθμευσης,
σήραγγες, φωτισμός με
προβολείς

Κύριοι δρόμοι και σήραγγες,
σήμερα υπάρχει ανοδική τάση στη
χρήση τους, από το 2015 η χρήση
τους εκτιμάται ότι θα μειώνεται

Λαμπτήρες εκκενώσεως
υδραργύρου υψηλής
πιέσεως

Οδικός φωτισμός, φωτισμός
χώρων στάθμευσης

Από τo 2015 δεν θα φέρουν την
ετικέτα CE

Λαμπτήρες φθορισμού σε
επίμηκες σχήμα

Οδικός φωτισμός, φωτισμός
χώρων στάθμευσης

Συμπαγείς λαμπτήρες
φθορισμού

Οδικός φωτισμός, φωτισμός
χώρων στάθμευσης, χώροι
διακίνησης πεζών

Τεχνολογία λαμπτήρα

Λαμπτήρες εκκενώσεως
νατρίου υψηλής πιέσεως

Τυπικό
σχήμα

Τερματισμός χρήσης στον οδικό
φωτισμό
Χαμηλοί συντελεστές απόδοσης
Σταδιακή αντικατάσταση με
λαμπτήρες LED

αμ ήρες εεκκενώσεως
ε ώσεως
Λαμπτήρες
μεταλλικών αλογονιδίων
υψηλής πιέσεως

Spot g ts,
Spotlights,
φωτισμός αθλητικών
γηπέδων, χώροι διακίνησης
πεζών

Αυξητική τάση για χρήση στον
οδικό φωτισμό

Λ
Λαμπτήρες
ή
LED

S tli ht οδικές
Spotlights,
δ έ σημάνσεις
ά

Αυξητική τάση για χρήση στον
οδικό φωτισμό, φώτα τροχαίας

Παράδειγμα αντικατάστασης
λαμπτήρα οδικού φωτισμού
Παράδειγμα: Αντικατάσταση ενός 125 W φωτιστικού ατμών υδραργύρου
υψηλής πίεσης με ένα 35W φωτιστικό μεταλλικών αλογονιδίων
-

70 % εξοικονόμηση ενέργειας
Λευκό φως
Βέλτιστη κατεύθυνση φωτός

• Bέλτιστη
Bέλ
λύ είναι
λύση
ί
η αντικατάσταση
ά
όλ
όλου του φωτιστικού
ύ (συμπεριλαμβανομένου
(
λ β
έ
του στραγγαλιστικού πηνίου, ανακλαστήρα, υποδοχής λαμπτήρα, λαμπτήρα)
• Μειονέκτημα: υψηλότερο κόστος επένδυσης
• Πλεονεκτήματα: Αποδοτικότερη μετατροπή ενέργειας/ υψηλότερη ενεργειακή
απόδοση (lm/W).
(lm/W) Με τον κατάλληλο σχεδιασμό,
σχεδιασμό η λύση αυτή είναι οικονομικά
συμφέρουσα, οικολογική, παρέχει ασφάλεια και υψηλά επίπεδα αισθητικής.

Παράδειγμα αντικατάστασης
λαμπτήρα οδικού φωτισμού
Προσοχή!!!
Η επιλογή αλλαγής μόνο του λαμπτήρα και όχι ολόκληρου του φωτιστικού
πιθανόν να επιφέρει αλλαγή χαρακτηριστικών κατεύθυνσης φωτός με
συνέπεια την αύξηση κίνδυνου τύφλωσης, ανεπιθύμητη αύξηση φωτισμού σε
ορισμένα σημεία, κλπ.

Συνοπτική περιγραφή τεχνολογιών
οδικού φωτισμού
Τύπος λαμπτήρα
Ατμών υδραργύρου
υψηλής πίεσης

Κεραμικοί λαμπτήρες
μεταλλικών αλογονιδίων

Λαμπτήρες φθορισμού και
συμπαγείς λαμπτήρες
φθορισμού

Χρώμα
φωτός

Πλεονεκτήματα /μειονεκτήματα

Κίτρινο

+ οικολογικοί λαμπτήρες
+ Μειωμένη προσέλκυση εντόμων
- Μη ικανοποιητική αντίληψη χρωμάτων

Θερμό λευκό

+ ικανοποιητική
ή αντίληψη
ίλ
χρωμάτων
ά
+ θερμό λευκό φως για την αποφυγή
προσέλκυσης εντόμων (π.χ. 3,000 K)
- Πιθανό υψηλό κόστος αγοράς
- Στο παρόν στάδιο πιθανή μικρή διάρκεια ζωής

Θερμό λευκό

+ χαμηλό κόστος αγοράς
+ μεγάλη διάρκεια ζωής
- ευαισθησία στη θερμοκρασία
- μειωμένες δυνατότητες για συγκεντρωτικό
φωτισμό

Συνοπτική περιγραφή τεχνολογιών
οδικού φωτισμού
Τύπος
λαμπτήρα

Χρώμα
φωτός

LED

Λευκό, και
άλλα
διαθέσιμα
χρώματα

Μαγνητικής Θερμό λευκό
επαγωγής
και ψυχρό
λευκό

Πλεονεκτήματα /μειονεκτήματα
+ αποδοτική τεχνολογία του μέλλοντος
+ ∆εν
∆ εκπέμπουν
έ
υπεριώδης
ώδ και υπέρυθρη
έ θ
ακτινοβολία
+ μεγάλη διάρκεια ζωής
+ διαθέσιμα υφιστάμενα έργα
+ μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας
- προς το παρόν έχουν υψηλό κόστος αγοράς
+ Αποδοτική τεχνολογία
+ Χαμηλές ποσότητες υδραργύρου
+ Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Έλλειψη εμπειρίας/έργων

Άλλες Σημάνσεις Φωτισμού

• Οικολογικό σήμα – Ecolabel
• Energy Star: Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες LEDs
• Σήμανση CE : συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
• Blue Angel: Λαμπτήρες, Ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία (ballasts) για τους λαμπτήρες
φθορισμού
• Πρωτοβουλία Αποδοτικού φωτισμού (ELI):
Προϊόντα φωτισμού υψηλής ποιότητας ως προς την ενεργειακή απόδοση.
απόδοση

Κριτήρια για Π∆Σ

Στόχοι Πράσινων Συμβάσεων στο
φωτισμό
ό
•

Α
Αγορά
άλ
λαμπτήρων
ή
υψηλής
λή φωτεινής
ή απόδοσης
όδ
και μεγάλης
άλ
διάρκειας ζωής (>10,000 h).

•

Αγορά αποδοτικών στραγγαλιστικών πηνίων (ηλεκτρονικών)

•

Αγορά λαμπτήρων με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο

•

Αγορά φωτιστικών που περιορίζουν το εκπεμπόμενο φως άνω του
οριζοντίου επιπέδου

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες
εσωτερικών
ώ χώρων
ώ
Εξαιρούνται
•

Έγχρωμος φωτισμός

•

Φωτισμός
μ ς μουσείων
μ
και αιθουσών τέχνης
χ ης

•

Φωτισμός διαφυγής έκτακτης ανάγκης

•

Εξωτερικός φωτισμό οποιουδήποτε τύπου

•

Φωτεινές πινακίδες

•

Φωτισμό τοποθετημένο σε μηχανήματα ή εξοπλισμό

•

Φωτισμό για την ανάπτυξη των φυτών

•

Φωτισμό για τηλεοπτική προβολή αθλητικών γεγονότων

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες
εσωτερικών
ώ χώρων
ώ
Εξαιρούνται
•

Φωτισμό για άτομα με προβλήματα όρασης με ειδικές ανάγκες

φωτισμού
φ
μ
•

Φωτισμό μνημείων και ιστορικών κτιρίων που δεν έχουν αξιοποιηθεί

για εμπορική χρήση
•

Ειδικό ιατρικό φωτισμό για τη διενέργεια εξέτασης ή χειρουργικής

επέμβασης, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ή για
χειρουργικές
επεμβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων
•

Φωτισμό σκηνής σε θέατρα και τηλεοπτικά στούντιο

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

1. Ενεργειακή τάξη (για λαμπτήρες αντικατάστασης, υφιστάμενες εγκαταστάσεις)
Τύπος λαμπτήρα

Ελάχιστη Σχετική
ενεργειακή
ργ
ή τάξη
ξη

Λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου

Γ

Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο

Β

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, στρογγυλού σχήματος, σχήματος αχλαδιού, τύπου αντανακλαστικού
κατόπτρου ή τύπου πολυελαίου με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο Όλοι οι λαμπτήρες εκτός από λαμπτήρες
αλογόνου με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>=90

Β

Όλοι οι λαμπτήρες εκτός από λαμπτήρες αλογόνου με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra>=90

B

Όλοι οι υπόλοιποι συμπαγείς λαμπτήρες φωτισμού με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο

Α

Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού 15W T8 και μινιόν σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού

Β

Κυκλικοί λαμπτήρες

Β

Άλλοι σωληνωτοί λαμπτήρες φωτισμού

Α

Όλοι οι λοιποί λαμπτήρες που περιλαμβάνουν τους λαμπτήρες LED και εκκένωσης

Α

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

1. Ενεργειακή τάξη - Απόδοση
Επαλήθευση: Ετικέτα λαμπτήρα της οριζόμενης ενεργειακής τάξης ή καλύτερης.
Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται ότι
συμμορφώνονται με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα
πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω. Θα γίνουν αποδεκτά άλλα
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα όπως η δήλωση απόδοσης λαμπτήρα του
κατασκευαστή
ή ((lumens ανά Watt)) και ο υπολογισμός
γ μ ς από τον οποίο θα προκύπτει
ρ
ότι ισοδυναμεί ή υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή για την οριζόμενη ενεργειακή τάξη.

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

2. Ενεργειακή τάξη – Απόδοση (για νέες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις)
Τύπος λαμπτήρα

Ελάχιστη Σχετική
ενεργειακή
ργ
ή τάξη
ξη

Όλοι οι λαμπτήρες αλογόνου με δείκτη χρωματικής
απόδοσης Ra>=90 (όπου απαιτείται για τις
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό
του κτιρίου)

Β

Όλοι οι υπόλοιποι λαμπτήρες

Α

Επαλήθευση: Όπως το 1.

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

3. ∆ιάρκεια ζωής (νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις)
Τύπος λαμπτήρα

Ελάχιστη
διάρκεια
ρ
ζζωής
ής

Λαμπτήρες αλογόνου βολφραμίου

2.500

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, στρογγυλού σχήματος, σχήματος αχλαδιού, τύπου αντανακλαστικού κατόπτρου ή τύπου
πολυελαίου

8.000

Όλοι οι υπόλοιποι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

10.000

Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού T8 με ηλεκτρομαγνητικά στραγγαλιστικά πηνία (μόνο υπάρχουσες εγκαταστάσεις)

15.000

Κυκλικοί λαμπτήρες

7 500
7.500

Άλλοι σωληνωτοί λαμπτήρες φωτισμού

20.000

Μη κατευθυντικοί λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής
έντασης (πρωτογενής θέση καύσης)

12.000

Κατευθυντικοί λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής
έντασης (πρωτογενής θέση καύσης)

9.000

Επαλήθευση: Οικολογικό σήμα τύπου Ι ή άλλο αποδεικτικό όπως δοκιμή με το πρότυπο EN50285

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

4. Περιεκτικότητα σε υδράργυρο (νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις)
Τύπος λαμπτήρα

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, ισχύος
μικρότερης από 30W
Συμπαγείς
υμ αγε ς λαμπτήρες
αμ ήρες φθορ
φθορισμού,
σμού, ισχύος
σχύος 30
30W
ή μεγαλύτερης
Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού T5 διάρκειας ζωής
μικρότερης των 25000 ωρών
Λαμπτήρες
μ ήρ ς T5,, διάρκειας
ρ
ς ζζωής
ής 25000 ωρών
ρ
ή
μεγαλύτερης

Περιεκτικότητα
σε υδράργυρο
(mg/ λαμπτήρα)
2,5
3
2,5
4

Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού T8, ισχύος
μικρότερης των 70W, διάρκειας ζωής μικρότερης των
25000 ωρών

3,5

Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού T8, ισχύος 70W ή
μεγαλύτερης

5

Λαμπτήρες T8, διάρκειας ζωής 25000 ωρών ή
μεγαλύτερης

5

Επαλήθευση: Σύνδεσμος που παραπέμπει σε δικτυακό τόπο του κατασκευαστή

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

5. Απαιτήσεις για υλικά (νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις)
 Απαγορεύεται
Α
ύ
η χρήση
ή πολυστρωματικών
λ
ώ ((επικολλητών)
λλ ώ ) υλικών
λ ώ και
σύνθετων πλαστικών υλών.
 Όταν χρησιμοποιούνται χαρτοκιβώτια και κυψελωτά χαρτοκιβώτια
χαρτοκιβώτια, είναι
κατασκευασμένα κατά 50% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά.
 Όταν χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες,
ύλες αυτές είναι κατασκευασμένες
κατά 50% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά.

Επαλήθευση: Οικολογικό σήμα τύπου Ι που πληροί τις απαιτήσεις ή άλλο κατάλληλο αποδεικτικό

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά αποδοτικών όσον αφορά τους πόρους και την ενέργεια λαμπτήρων

Στοιχειώδη κριτήρια

Επιπρόσθετοι βαθμοί
9 Χορηγούνται επιπρόσθετοι βαθμοί αν οι φωτεινές αποδόσεις λαμπτήρων
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 110% των ελάχιστων τιμών που
περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα.
9 Χορηγούνται επιπρόσθετοι βαθμοί αν η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 120% της ελάχιστης τιμής που περιλαμβάνεται
στο σχετικό πίνακα
9Χορηγούνται
ρηγ
επιπρόσθετοι
ρ
β
βαθμοί
μ αν η διάρκεια
ρ
ζωής
ζ ής του λαμπτήρα
μ ήρ
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της ελάχιστης τιμής που περιλαμβάνεται
στο σχετικό πίνακα

Επαλήθευση: Οικολογικό σήμα τύπου Ι που πληροί τις απαιτήσεις ή άλλο κατάλληλο αποδεικτικό

Κριτήρια Π∆Σ για οδικό φωτισμό και
σηματοδότες
δό
κυκλοφορίας
λ
ί
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

1. Φωτεινή απόδοση για λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

Επαλήθευση: Τεχνική προδιαγραφή λαμπτήρα ή γραπτή δήλωση προσφέροντος

Κριτήρια Π∆Σ για οδικό φωτισμό και
σηματοδότες
δό
κυκλοφορίας
λ
ί
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

2. Φωτεινή απόδοση για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων

Επαλήθευση: Τεχνική προδιαγραφή λαμπτήρα ή γραπτή δήλωση προσφέροντος

Κριτήρια Π∆Σ για οδικό φωτισμό και
σηματοδότες
δό
κυκλοφορίας
λ
ί
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

3. Φωτεινή απόδοση για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων

Επαλήθευση: Τεχνική προδιαγραφή λαμπτήρα ή γραπτή δήλωση προσφέροντος

Κριτήρια Π∆Σ για οδικό φωτισμό και
σηματοδότες
δό
κυκλοφορίας
λ
ί
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

4. Απόδοση στραγγαλιστικών πηνίων

Επαλήθευση: Τεχνική προδιαγραφή πηνίου ή γραπτή δήλωση προσφέροντος

Κριτήρια Π∆Σ για οδικό φωτισμό και
σηματοδότες
δό
κυκλοφορίας
λ
ί
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

5. Απαιτήσεις για τη συσκευασία του λαμπτήρα
 Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, αυτά να είναι
κατασκευασμένα κατά 80% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά.
υλικά
Επαλήθευση: Οικολογικό σήμα τύπου Ι,
Ι άλλα αποδεικτικά μέσα όπως για
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η ανωτέρω
ρήτρα πληρούται

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

Κριτήρια Π∆Σ για λαμπτήρες εσωτερικών
χώρων
ώ
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα)

Στοιχειώδη κριτήρια

4. Στην περίπτωση λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων θα χορηγούνται
επιπρόσθετοι βαθμοί όταν αυτοί πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
φωτεινής απόδοσης που καθορίζονται στα αναλυτικά κριτήρια

Γενικές συμβουλές για προμήθεια
λ
λαμπτήρων
ή
εσωτερικού
ύ χώρου
ώ

•

Ελέξτε την τάξη ενεργειακής απόδοσης

•

Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με συμπαγείς
λαμπτήρες φθορισμού ή λαμπτήρες LED.

•

Συνίσταται η αντικατάσταση λαμπτήρων αλογόνου με πιο
αποδοτικούς λαμπτήρες

•

Συνίσταται η αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού "T8“T8 - (26 mm
Ø) με λαμπτήρες φθορισμού "T5“- (16 mm Ø).

Γενικές συμβουλές για προμήθεια
λ
λαμπτήρων
ή
•

Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες υδραργύρου με λαμπτήρες νατρίου υψηλής
πίεσης ή μεταλλικών αλογονιδίων ή άλλες πιο αποδοτικές τεχνολογίες

•

Εξετάστε τις διαθέσιμες λύσεις φωτισμού με LED

•

Προτιμήστε τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία αντί τα συμβατικά

•

Χρησιμοποιήστε αισθητήρες κίνησης/ χρονοδιακόπτες

•

Φροντίστε για την τακτική συντήρηση/καθαρισμό των λαμπτήρων και των
φωτιστικών

•

Επιλογή ανοιχτού χρώματος για το δάπεδο, τους τοίχους και τα έπιπλα για
α α ά λαση του
αντανάκλαση
ο φωτός
φ ός μέχρι
έ ρ και
α κατά
α ά 80 %

Γενικές συμβουλές για προμήθεια
λ
λαμπτήρων
ή
Παράδειγμα χρήσης κριτηρίων οικολογικών σημάτων σε
προσφορές και χορήγησης επιπρόσθετης βαθμολογίας
Τ κριτήρια
Τα
ή
οικολογικών
λ
ώ σημάτων
ά
της ΕΕ για συμπαγείς
ί
λαμπτήρες φθορισμού απαιτούν να έχουν μέση διάρκεια
ζωής 10.000 ώρες. Σε όρους προσφορών οι 10,000 ώρες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τεχνικές προδιαγραφές
ως ελάχιστη απαίτηση ενώ μπορεί να δοθεί επιπλέον
βαθμός στα κριτήρια ανάθεσης για κάθε 1,000ώρες πέρα
των 10,000 ωρών.

Περισσότερες πληροφορίες

•

Τμήμα Περιβάλλοντος
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

•

Εργαλειοθήκη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Π∆Σ
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

•

Ecolabel
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

•

Blue Angel
www blauer engel de/
www.blauer-engel.de/

•

Buy Smart+
www.buy-smart.info

Επικοινωνία
Ιστοσελίδα έργου: www.buy-smart.info
www buy-smart info

Συντονιστής:
Vanessa Hübner
Berliner Energieagentur GmbH
E-Mail:
E
Mail: v.huebner@berliner
v huebner@berliner-e-agentur
e agentur.de
de
Τηλ.: +49 30 293330 - 63

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Τηλ. +357-22667716-26
Φαξ +357
Φαξ.
+357-22667736
22667736
Website: www.cea.org.cy
E-mail: info@cea.org.cy
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BEA
BSU
CA
CEA
CONSIP
Ekodoma
ENEA
Energiaklub
ESS
ESV
Icemenerg
KREA
RAEE
REACM
REGEA
SEC
SEVEn
ZRMK

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Κύπρος
ρ ς
Ιταλία
Λεττονία
Ιταλία
Ουγγαρία
Σουηδία
Αυστρία
Ρουμανία
Λιθουανία
Γαλλία
Ελλάδα
Κροατία
Βουλγαρία
Τσέχικη ∆ημοκρατία
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