
IХ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Минимални технически изисквания към уличните осветителни тела със 

светодиоди / LED/: 

1. Корпусът на осветителя да бъде изработен от алуминий, здрав, устойчив на 

корозия и атмосферни влияния, с външна гладка повърхност без оребрения. 

2. Клас на удароустойчивост  – IK 10 

3. Степен на защита от влага и прах IP 67 

4. Закрепването на осветителя към стълба да бъде стабилно, корозионно 

устойчиво, да позволява директен монтаж на стандартна рогатка или директно на 

стълб. Присъединителен размер Ф60 mm.  

5. Охладителна система – конвекторен тип или еквивалентен / защитена срещу 

директно отлагане на прах и други замърсявания . ПРА (Пуско-регулиращата 

апаратура) трябва да е отделенa от охладителна система на светодиодния модул и със 

степен на защита от влага и прах мин. IP 65. Да има възможност на подмяна  на ПРА 

или токозахранващ блок  с подобни технически показатели с цел ремонтно пригодност 

на осветителя, без нужда от подмяна на осветителното тяло. 

6. Оптична система– лещи изработени от UV-стабилизирани полимери с висок 

коефициент на пропускане на светлината. 

7. Източник на светлина – високоефективни светодиоди с единична мощност не 

повече от 2W. Не се допускат осветители с технология COB. 

8. Светлоразпределителна крива – разширена с максимален интензитет на 

светлината в зоната на 60°, намален при 0° и ограничен в зоната 75°-90°. 

9. Цветна температура 4500K -  5500К 

10. Индекс на цветопредаване Ra≥75 

11.  Двойна защита на светодиодите, която се дължи на използваните ценерови 

или  PLEDs или еквивалентни диоди, гарантираща работата на осветителното тяло 

дори при изгаряне на някой от тях. 

12. Стабилност на светлинния поток – LM80 - 20000 часа; L70 -120000 часа 

13. Гама от мощности – виж Таблица 1 

14. Захранващо напрежение на осветителното тяло – 127-276VAC. 

15. Пуско-регулиращата апаратура –компенсирана PF ≥ 0.95. 

16. Гаранционнен срок – 7 години от датата на приемане на доставката без 

забележки с приемно-предавателен протокол. 

17. Устойчивост на изделието – възможност за доставка на резервни части и 

компоненти не по-малко от 10 години. 

 

Производителят на осветителни тела следва да притежава следните 

сертификати, които се прилагат към техническото предложение на участника: 

1. CE декларация за съответствие на следните стандарти: 

БДС EN 13032 или еквивалентен 

БДС EN 60598-1:2008 или еквивалентен 

БДС EN 60529 или еквивалентен 

БДС EN 60598-2-3:2003 или еквивалентен 

БДС EN 55015:06+A1:07+A2:09 или еквивалентен 

БДС EN 61000-3-2:06;-3-3:08;-4-2:09 или еквивалентен 



БДС EN 61000-4-4:04;-4-8:10;-4-11:04 или еквивалентен 

БДС EN 61547:2009 или еквивалентен 

2. Сертификат за съответствие с Директива (LVD) 2014/35/EC или еквивалентен 

3. Сертификат за съответствие на осветителя IP67,IK10 или еквивалентен 

4. Сертификат RoHS или еквивалентен – производител 

5. Протоколи за изпитания на осветителите по стандарт БДС EN 13032-1:2004 

или еквивалентен, издадени от акредитирана лаборатория гарантиращи: 

- Мощност на осветителите, 

- Светлинен поток на осветителите, 

- Ефективност /светлоотдаване/ на осветителите 

- Кривата на светлоразпределение на осветителите 

Придружени със сертификат за акредитация на лаборатория, в която са 

проведени изпитванията, по стандарт  БДС /EN/ ISO/IEC 17025:2006 или 

еквивалентен. 

6. Каталози/брошури/ от производителя, удостоверяващи съответствие на 

технически параметри на предлаганите осветителни тела с изискванията на 

възложителя. 

7. Участникът трябва да предостави мостри на предлаганите осветителни тела, 

които са необходими на възложителя за установяване на съответствие с поставените 

в техническите спецификации изисквания. 

Търговският вид на мострите няма да бъде нарушаван, като мострите ще бъдат 

върнати на участниците в срок до 10 дни от сключването на договора или от 

прекратяването на процедурата. 

8. Декларация от производителя за гаранцията не по-малка от 7 години, считано 

от датата на приемане на доставката и възможност за доставка на резервни части и 

компоненти не по-малко от 10 години  на предлаганите LED улични осветителни тела. 

 

Таблица 1 

 

Изисквания към 

осветителите 

Тип 1 Тип 2  Тип 3 Тип 4 

Максимална мощност 

на осветителното тяло, 

W 

18 28 55 80 

Минимален светлинен 

поток на уличното тяло, 

lm 

1900 3400 7000 10000 

Максимално тегло, кг 3.2 3.5 4.5 5.5 

 

Внимание! Навсякъде, където в Техническата спецификация се съдържа 

посочване на стандарти, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение 

или технически еталон, дори да не е изрично отбелязано, същите да се четат и 

разбират „или еквивалент”. 

 

 


