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NORMY I PARAMERTY
Zastosowane oprawy z modułami LED muszą spełniać następujące parametry:
– Dyrektywa LVD
• PN-EN 60598-1 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
• PN-EN 61347-2-13 Urządzenia do lamp- część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych
urządzeń sterujące zasilanych prądem stałym lub przemiennym do modułów LED
• PN-EN 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
• PN-EN 62031 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych – wymagania bezpieczeństwa
– Dyrektywa EMC
• PN-EN 55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych
przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
• PN-EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Dopuszczalne poziomy.
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
(Zmiana A2)
• PN-EN 61000-3-3 Kompatybilność elektromagnetyczna – Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań
napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w
sieciach zasilających niskiego napięcia
• PN-EN 61547 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej
– Dyrektywa RoHS
• 2008/35/WE Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
Dane techniczne, jakim muszą odpowiadać oprawy wyposażone w moduły LED:
• pomieszczenia mieszkalne/ogólnego użytku:
- wymiary zewnętrzne: dł. 515mm x szer.180mm x wys. 60mm; dopuszczalna różnica w wymiarach
zewnętrznych ± 5%;
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- całkowita moc oprawy 30W; strumień oprawy 3200lm; temperatura barwowa 3000K;
- obudowa: podstawa stalowa, lakierowana na biało; dyfuzor: opalowy, z tworzywa sztucznego, od
wewnątrz ryflowany, z zewnątrz matowy;
- źródło: moduł LED (nie świetlówka LED lub taśma LED), żywotność eksploatacyjna 50.000
godzin
- zasilacz EVG prądowy
• toalety / pralnie
- wymiary zewnętrzne: śr. 288mm x wys. 80mm; dopuszczalna różnica w wymiarach zewnętrznych
± 5%;
- całkowita moc oprawy 13W; strumień oprawy 1200lm; temperatura barwowa 3000K;
- obudowa: białe tworzywo sztuczne; dyfuzor: opalowy o wysokiej przepuszczalności z tworzywa
równomiernie rozpraszający światło;
- źródło: moduł LED (nie świetlówka LED lub taśma LED), żywotność eksploatacyjna 50.000
godzin
- zasilacz EVG prądowy
Przedmiot zamówienia:
- wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy z modułami LED (nie świetlówkami LED
lub taśmami LED)
- w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków oraz do: toalety, pralni.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
Kijany 19b, 21-077 Spiczyn, tel/fax 081 75 77 133,
WWW.powiatleczynski.pl, e-mail: wpowkijany@interia.pl.
Tytuł projektu:„Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”

