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1. Տեղեկ

Համայն

Մարզը 

Երկիրը 

Բնակիչ

Համայն

Համայն

Դաշնագ

Համայն

ԿԷԶ(ԿՊ

ամսաթի

Կոնտակ

Պաշտոն

Էլ. հասց

Հեռախո

2. ԿԷԶ(Կ

3. Օբյեկ

Փողոցի 

Փողոցի 

Փողոցի 

Փողոցի 

Մայթեր

Լուսավո

Լուսավո

Լուսատ

              
1
 Սույն ձ
տրամադ
պատասխ
2 Խնդրու
3
 Համաձա

4
 Օրինակ
կողմից), 

ավառ համ

փողոցային լ

համա

կատվություն

քի անվանու

չների թիվը 

քային բյուջե

քապետարա

գրին միանա

քի Ավագան

Պ)ԳԾ-ի հաստ

իվը (եթե մշա

կտային անձ

նը 

ցեն 

ոսահամարը

ԿՊ)ԳԾ ոլորտ

կտի ելակետա

անվանումը

դաս3 

երկարությո

լայնություն

րի առկայութ

որության սյո

որության սյո

տուի տեղադր

                    
ձևաթղթում տ
դրվող տեղեկ
խանատվությ

ւմ ենք կիրառե

այն ՀՀՇՆ 22-0

կ՝ երկու կողմ
կամ` մի կող

մայնքում փ

լուսավորութ

այնքային ծրա

ն համայնքի 

ւմը 

են (2019թ.) 

անի կայքը 

ալու ամսաթի

նու կողմից 

տատման 

ակված է) 

ձի անունը 

ը 

տը 

ային իրավի

Պարամե

ը 

ունը, մ 

նը, մ 

թյուն4 

ուների թիվը

ուների միջև

րման բարձր

                    
տրամադրվող 
կատվությունը
յուն չի կրում ձ

ել ձևաթղթի լր

03-2017՝ աղյու

մից (լայնությո
մից (1,5-2 մ լա

ՀԱ

փողոցայի

թյան էներգա

ագրերի առա

մասին 

Գա

Գեղ

Հայ

292

122

gav

իվը 19.0

07.0

Վա

ԵՄ

հան

պա

առա

kro

094

Հան

ճակի նկարա

ետր 

ը, հատ 

և հեռավորու

րությունը,մ

 
տեղեկատվո

ը չի ենթադր
ձևաթղթում ա

րացման պահ

ւսակ 14: 

ունը 1,5-2 մ), կ
այնության՝ սյո
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աարդյունավ
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ավառ  

ղարքունիք

յաստան  
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աջատար մա
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նրային լուսա

 

ագրություն 

ւթյունը,մ 

ությունն ունի
րում որևէ իր
առկա որևէ սխ

հին ձեր ազգա

կամ` մի կողմ
ուների տեղա

ԱՐ 

որության ծ

վետ արդիակ

նույնականա

           64745

apetaran.am 

չատրյան 

պետերի Դաշ

սական զարգ

ատու, իրավա

ասնագետ 

mail.com 

ավորություն

Փ

Ա

Եղբ

մի կո

լայնու

տեղա

միայն տեղեկ
րավունքի կի
խալի կամ ոչ ճ

ային բանկի սա

ից (1,5-2 մ լա
ադրման կողմի

ծրագրերի 

կանացման բ

ացման ձևաթ

3400 ՀՀ դրա

շնագիր» և «Ք

գացման» ծրա

ատնտեսագի

ն / փողոցայի

Փողոց N1 

Արծրունի 

բայրներ փ․ 

Գ2 

950 

6,5 

ողմից (1,5-2 մ

ւթյան՝ սյուներ

ադրման կողմի

31 

40 

7 

կատվական ն
իրառում, և հ
ճիշտ տեղեկա

ահմանած փոխ

յնության՝ սյու
ի դիմաց):  

վերաբերյա

բնագավառո

թուղթ1) 

ամ2 

Քաղաքապե

ագրերի 

իտական բաժ

ին լուսավոր

Փ

Դաշ

մ 

րի 

ից 

մի կո

լայնութ

տեղադ

նպատակ: Ձև
համայնքապե

ատվության հա

խարժեքը: 

ւների տեղադ

ալ 

ւմ 

ետեր 

ժնի 

րություն 

ողոց N2 

շտոյան փ․ 

Գ2 

250 

6,0 

ողմից (1,5-2 մ

թյան՝ սյուների

դրման կողմից

7 

40 

7 

ևաթղթում 
ետարանը 
ամար: 

դրման 

ի 

ց 



Լուսավորության լուսատուների դիրքը5 Դեպի փողոց 

անկյունային 

Դեպի  փողոց  

անկյունային 

Լուսատուների  թիվը, հատ 31 7 

Տեղադրված լուսատուներում օգտագործված լամպերի 

տեսակը6  
ԲՃՆ ԲՃՆ 

Տեղադրված լուսատուների հզորությունը, Վտ7 250 250 

Փողոցային լուսավորման համակարգի ընդհանուր 

դրվածքային հզորությունը, կՎտ 
8.835 1.995 

Համակարգի տարեկան շահագործման տևողությունը, 

ժամ/տարի 
1460 1460 

Փողոցի միջին լուսավորվածությունը, լյուքս (լք)8   

Կառավարման համակարգի առկայություն (Այո / Ոչ) Այո Այո 

Կառավարման համակարգի տեսակը (օրինակ՝ 

ժամանակի ռելե / լուսային սենսոր) 
Ժամանակի  ռելե Ժամանակի  ռելե 

Մալուխային համակարգ  

(Ստորգետնյա / Վերգետնյա՝ օդային) 
Վերգետնյա օդային 

Վերգետնյա 

օդային 

Առանձնացված էներգասպառման հաշվիչների 

առկայություն (Այո / Ոչ) 
այո այո 

Էներգասպառման հաշվարկման համակարգի տեսակը 

(միասակագին / երկսակագին) 
երկսակագին երկսակագին 

Համառոտ նկարագրություն (ենթակառուցվածքի վիճակը, 

չաշխատող լամպերի/լուսատուների թիվը, 

էներգասպառման հաշվարկման համակարգը, օրինակ՝ 

անհատական (հաշվիչը/հաշվիչները գրանցում եմ միայն 

տվյալ լուսավորության համակարգի ծախսը) կամ այլ 

սպառողների հետ միացված, այլ տեղեկատվություն) 

Հաշվիչը  գրանցում 

եմ միայն  տվյալ 

համակարգի  ծախսը 

Հաշվիչները  

գրանցում են  

միայն  տվյալ  

համակարգի   

ծախսը 

 

4. Օբյեկտի էներգիայի տարեկան սպառում (ՄՎտժ /տարի) և ծախսերը վերջին 3 տարիներին՝   

Տարեթիվ 

Էներգիայի 

սպառում 

(ՄՎտժ/տարի) 

Էներգիայի 

սպառման ծախսեր 

Շահագործման և 

սպասարկման 

ծախսեր  

Ընդհանուր ծախսը՝ 

յուրաքանչյուր տարվա 

համար 

եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ 

2018 թ. 14,972 1112 583908 148 78000 1260 661908 

2017 թ. 12,617 1000 529914 148 78000 1148 607914 

2016 թ. 12,430 1040 546958 148 78000 1188 624958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
5 Օրինակ՝ փողոցի մեկ կողմում, փողոցի երկու կողմերում դեմ դիմաց, փողոցի երկու կողմերում 
շախմատային շեղումով, փողոցի կենտրոնական գծով: 
6 Օրինակ՝ բարձր ճնշման նատրիումային, սնդիկային, կոմպակտ լումինիսցենտային և այլն: 
7
 Հարկավոր է ավելացնել թողարկիչների հզորությունը: Բարձր ճնշման նատրիումային լամպերի դեքում 
թողարկիչի հզորությունը կազմում է լամպի հզորության 14%-ը, իսկ սնդիկային լամպի դեպքում՝ 24%-ը: 
8
  Առաջարկվող փողոցի լուսավորման ելակետային միջին մակարդակի չափումը պետք է իրականացնել 
համապատասխան սաքրի (լյուքսմետրի) միջոցով և ըստ ընդունված մեթոդանաության: Համայնքա-
պետարանում նման չափումներն ինքնուրյուն իրականացնելու հնարավորության բացակայության դեպքում, 
անհրաժեշտ է դիմել մասնագիտացված կազմակերպություններին: Համայնքապետարանում լյուքսմետրի 
առկայության դեպքում, չափումների իրականացման մեթոդաբանության մասին կարելի է տեղեկանալ 
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրից: 



5. Մինչ 

6. Հասա

փաստա

Հասանե

տեխնիկ

Փաստա

7. Էներգ

իրական

Էներգա

Փողոցա

լուսատո

Սյուներ

Ստորգե

Կառավա

Հաշվար

տեղադր

Մթեցմա

              
9 Այս սյո
նախագծ
ծախսայի
վերաբեր
համայնք
իմանալ  
  

 

ծրագրի իրա

անելի օժանդ

աթղթերի հղո

ելի օժանդակ

կատնտեսակ

աթուղթ / աղբ

գաարդյունա

նացվեն N1 փ

աարդյունավ

արդիա

ային նոր էներ

ուների ձեռք

րի վերանորո

ետնյա մալու

արման տուփ

րկման (հաշվ

րում, հատ 

ան (լուսատո

                    
ունակում կար
ծերի» (CoM‐D
ին տվյալներ
րյալ առավել ճ
քներին խորհո
մատակարա

ականացման

ակ փաստա

ումները կամ

կ փաստաթղ

կան ուսումն

բյուր N1 ____

ավետության 

փողոցում (ա

վետության մ

ականացում

րգաարդյուն

քբերում, հատ

ոգում , հատ 

ւխների տեղ

փերի տեղադ

վիչ) համակա

ուի լուսարձա

                    
րելի է նշել ին
DeP)  ծրագրի 
րի հիման 
ճշգրիտ տեղե
ուրդ է տրվում
րներից և ծառ

ն (ներկա) իր

Արծրուն

աթղթեր (ըստ

մ կցել փաստ

ղթերի հղում

նասիրությու

___________

միջոցառում

ավելի շատ փ

միջոցառում

մ 

նավետ 

տ 

ադրում, մ 

դրում, հատ

արգի 

ակման 

 
նդիկատիվ ծա

շրջանակներ
վրա: Այնուա
եկատվություն
մ կիրառել երկ
ռայություն մա

րավիճակը ն

նի Եղբայրնե

 

տ անհրաժեշտ

տաթղթերի պ

մներ (օրինակ

ւններ և այլն)

_-__________

 

մներ և արդի

փողոցների դ

և 
Միավո

ների

թիվը

38 

38 

  

2 

2 

 

ախսեր, օրինա
րում, արդեն
ամենայնիվ, 
ն ստանալու 
կրում գործող
ատուցող կազմ

կարագրող լ

եր փողոց 

տության՝ խն

պատճենները

կ, էներգիայի

) 

____________

իականացում

դեպքում ավե

որ-

ի 

ը 

Ինդ

ծա

յուրա

միավո

(Ա

եվրո

170

2 

  

114

48 

 

ակ՝ «Քաղաքա
ն իսկ իրակա
նախատեսվա
և իրատեսակ
ղ փաստացի շ
մակերպությո

լուսանկարն

նդրում ենք տ

ը) 

ի աուդիտ, 

__ 

մներ, որոնք

ելացնել նոր 

դիկատիվ 

ախսեր՝ 

աքանչյուր 

որի համար 

ԱԱՀ-ով)9 

ՀՀ դրամ

89250 

1000

  

60000 

25000 

 

պետերի դաշ
անացված նմ
ած աշխատ
կան նախահա
շուկայական գ
ուններից:   

ներ 

տրամադրել

 պետք է 

սյունակներ

Ընդհ

ծա

մ եվրո 

6460 

76 

  

229 

95 

 

շնագրի՝ ցուցա
մանատիպ ծ
անքների ար
աշիվ կազմելո
գները, որոնք 

լ 

ր) 

հանուր 

ախսեր 

ՀՀ դրամ 

3391500 

38000 

  

120000 

50000 

 

ադրական 
ծրագրերի 
րժեքների 
ու համար 
կարելի է 



մակարդակի կառավարման) համակարգի 

ներդրում, (Այո / Ոչ)  

Լրացուցիչ սարքավորումներ, հատ   

‐ բարձակներ  38 19 10000 722 380000 

‐ ամրացնող/ֆիքսող տարրեր 76 1 500 76 38000 

Այլ աշխատանքներ (ձուլում)  38 28 15000 1064 570000 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    8722 4587500 

 

8. Այլ ծախսեր 

Նկարագրություն 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր  

(եվրո) 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր  

(ՀՀ դրամ) 

Մարդկային ռեսուրսներ / ԾԻԳ   

Կառուցվածքային ուսումնասիրություն   

Էներգետիկ աուդիտ   

Տեխնիկական (աշխատանքային) նախագիծ 390 205000 

Պետական փորձաքննություն 38 20000 

Վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 171 90000 

Տեղադրման (մոնտաժային) աշխատանքներ (աշխատուժ) 152 80000 

Այլ ծախսեր (խնդրում ենք նշել)   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 751 395000 

 
9. Ընդհանուր ծախսեր Դաշտոյան և 

Արծրունի եղբայրներ փողոցներ 

Եվրո 9473 

ՀՀ դրամ 4982500 
 

10. Համակարգի նկարագիրը առաջարկվող ծրագրի իրականացումից հետո 

Պարամետր Փողոց N1 Փողոց N2 

Փողոցի անվանումը Արծրունի 

Եղբայրներ փ․ 
Դաշտոյան փ․ 

Լուսավորության կետերի թիվը, հատ 31 7 

Նոր լուսատուների տեսակը (օրինակ, բարձր ճնշման 

նատրիումային, լուսադիոդային, ֆոտովոլտային 

լուսադիոդային) 

արտաքին 

լուսադիոդային 

լուսատու 

արտաքին 

լուսադիոդային 

լուսատու 

Նոր լուսատուների միավոր հզորությունը, Վտ 60 60 

Փողոցային լուսավորության նոր տեղադրված համակարգի 

գումարային հզորությունը, կՎտ 
1.86 0.42 

Կանխատեսվող լուսավորության միջին մակարդակը, լյուքս 0.7 կանդել/մ2 

 10 լյուքս 

0.79 կանդել/մ2  

10 լյուքս 

Համակարգի շահագործման տարեկան ժամերը, ժամ/տարի 1460 1460 

Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ/տարի10 2.72 0.61 

Էներգասպառման ծախսերը, եվրո/ՀՀ դրամ 232.2 121930 52.4 275323 

Շահագործման ու սպասարկման տարեկան ծախսերը, 

եվրո/ՀՀ դրամ 
47 25000 13 7000 

Էներգասպառման և շահագործման ու սպասարկման 

տարեկան ծախսերը, եվրո/ՀՀ դրամ 
279 146930 65 282323 

                                                       
10 Արևային ֆոտովոլտային լուսադիոդային փողոցային լուսատուների դեպքում (համակարգեր, որոնք 
գեներացնում են էլեկտրական էներգիա, որը ցերեկային ժամերին կուտակվում է մարտկոցներում և 
գիշերային ժամերին սպառվում է լուսավորության համակարգի կողմից, կամ ցերեկային ժամերին 
մատակարարվում է բաշխիչ ցանցին (էլեկտրաէներգիայի  երկկողմանի  հաշվիչների միջոցով) և գիշերային 
ժամերին սպառվում է լուսավորության համակարգի կողմից) կհաշվարկվի միայն բաշխիչ ցանցի կամ այլ 
աղբյուրների կողմից լուսավորության համակարգին մատակարարված էներգիան: 



 

11. Ակնկալվող արդյունքներ 

Էներգասպառման տարեկան խնայողությունը, ՄՎտժ /տարի11 11.64 

Տարեկան դրամական խնայումներ, եվրո/ՀՀ դրամ/տարի 916 486746 

Տարեկան CO2-ի արտանետումների կրճատում12, տCO2/տարի 2.58 

 

12. Ծրագրի ժամանակացույց 

Քայլի նկարագրություն 
Անհրաժեշտ 

ժամանակ (օր) 

Աշխատուժի ներգրավում/ԾԻԳ-ի մոբիլիզացում 8 

Էներգետիկ աուդիտ (տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, 

ծառայությունների գնում, իրականացում, հաշվետվություն) 

15 

Տեխնիկական (աշխատանքային) նախագիծ (տեխնիկական առաջադրանքի 

մշակում, գնում, իրականացում, հաշվետվություն) 

15 

Պետական փորձաքննություն 10 

Գնում 60 

Աշխատանքներ/վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 15 

Վերջնական ընդունում (ներառյալ՝ թերությունների շտկում) 10 

Իրական խնայումների հաշվարկում (չափում և հավաստիացման աուդիտ) 7 

Ընդհանուր 140 

 

13. Այլ տեղեկատվություն  

Դաշտոյան փողոցը  ուղղահայաց հատմ է Արծրունի եղբայրներ փողոցը և սուբվենցիոն ծրագրի 
շրջանակում գտնվում է հիմնանորոգման փուլում: Այդ կապակցությամբ, անհրաժեշտ է  դարձել 
այդ փողոցներում  արդիականացված լուսավորության ցանցի առկայությունը։ Առաջարկվող 
ծրագրի շրջանակներում փողոցների լուսավորության համակարգում նախատեսվում է տեղադրել 
ժամանակակից լուսադիոդային լուսատուներ, ինչը թույլ կտա նվազեցնել էներգասպառումը և 
համակարգի սպասարկման ծախսերը, ինչպես նաև էապես բարելավել լուսավորության որակը՝ 
համապատասխանեցնելով այն գործող նորմերի պահանջներին: Լուսավորության ցանցի 
առկայությունը  բարձրացնելու է բնակիչների կյանքի որակը, փողոցները դառնալու են բանուկ։ 
Կյանքի ակտիվությունը համայնքին դարձնելու է գրավիչ՝ զբոսաշրջությունը զարգացնելու 
նպատակով: 

Ծրագրի շրջանակներում առաջարկվում է տեղադրել 60 Վտ անհատական հզորությամբ 38 
լուսադիոդային լուսատուներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում թիրախային փողոցների 
լուսավորության համակարգերում տարեկան էլեկտրասպառումը կնվազի 11.64 ՄՎտժ-ով: 

DIALux համակարգչային ծրագրով իրականացված հաշվարկի արդյունքները կցված են: 

 

                                                       
11
 Հաշվարկվում է որպես գործող և առաջարկվող համակարգերի տարեկան էներգասպառումների 

տարբերություն:  
12
 CO2 գազի արտանետումների կրճատման հաշվարկների համար անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ 

գործակիցը՝ 0.222 տCO2 / Մվտժ: 



Дата:
19.09.2019

Gavar Illumination

Road Գ2 6m; poles 7m; distance 40m



Street 1 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²

Roadway 1 (M5), 240.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

6.00 m

2.00 m

Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Roadway 1 (M5)
Lср

[cd/m²]
≥ 0.60

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.50

TI [%]
≤ 16

EIR
≥ 0.30

 0.79  0.49  0.51  15  0.62

Sidewalk 1 (P4)
Eср [lx] Emin [lx]

* 7.31 * 1.98

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.019 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: 60 (240.0 кВт-ч/год) 0.8 кВт-ч/m² год

GALAD LED-60 W

Лампа: 1xÑÄ  60 Âò
Световой поток (светильник): 6802.48 lm
Световой поток (лампа): 6800.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 60.0 W
W/km: 1500.0

Расположение: односторонне внизу
Расстояние между мачтами: 40.000 m
Наклон консоли (3): 0.0°
Длина консоли (4): 1.000 m
Высота световых точек (1): 7.000 m
Свес световой точки (2): 0.500 m

ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 588 cd/klm *
при 80° и выше: 257 cd/klm *
при 90° и выше: 0.00 cd/klm *
Класс интенсивности света: /
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 
нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 
светильниках.
* Значения интенсивности света в [свечей/килолюмен] для
расчета класса интенсивности света относятся в
соответствии с EN 13201:2015 к световому потоку.
Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6

Gavar Illumination 19.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Результаты планировки

Zettalumen LLC; +374 95 420268; zlm@zettalumen.com Сторона 2



Street 2 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²

Roadway 1 (C4), 240.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

6.00 m

2.00 m

Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Roadway 1 (C4)
Eср [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.25

 10.56  0.25

Sidewalk 1 (P4)
Eср [lx] Emin [lx]

* 7.31 * 1.98

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.019 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: LED-60W (240.0 кВт-ч/год) 0.8 кВт-ч/m² год

LED-60W

Лампа: 1xÑÄ  60 Âò
Световой поток (светильник): 6802.48 lm
Световой поток (лампа): 6800.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 60.0 W
W/km: 1500.0

Расположение: односторонне внизу
Расстояние между мачтами: 40.000 m
Наклон консоли (3): 0.0°
Длина консоли (4): 1.000 m
Высота световых точек (1): 7.000 m
Свес световой точки (2): 0.500 m

ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 588 cd/klm *
при 80° и выше: 257 cd/klm *
при 90° и выше: 0.00 cd/klm *
Класс интенсивности света: /
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 
нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 
светильниках.
* Значения интенсивности света в [свечей/килолюмен] для
расчета класса интенсивности света относятся в
соответствии с EN 13201:2015 к световому потоку.
Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6

Gavar Illumination 19.09.2019

Street 2: Alternative 2 / Результаты планировки

Zettalumen LLC; +374 95 420268; zlm@zettalumen.com Сторона 3



Дата:
19.09.2019

Gavar illumination

Road Գ2 6.5m; poles 7m; distance 40m



Street 1 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²

Roadway 1 (M5), 260.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

6.50 m

2.00 m

Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Roadway 1 (M5)
Lср

[cd/m²]
≥ 0.60

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.50

TI [%]
≤ 16

EIR
≥ 0.30

 0.77  0.48  0.51  16  0.57

Sidewalk 1 (P4)
Eср [lx] Emin [lx]

* 7.31 * 1.98

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.018 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: LED-60W (240.0 кВт-ч/год) 0.7 кВт-ч/m² год

LED-60W

Лампа: 1xÑÄ  60 Âò
Световой поток (светильник): 6802.48 lm
Световой поток (лампа): 6800.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 60.0 W
W/km: 1500.0

Расположение: односторонне внизу
Расстояние между мачтами: 40.000 m
Наклон консоли (3): 0.0°
Длина консоли (4): 1.000 m
Высота световых точек (1): 7.000 m
Свес световой точки (2): 0.500 m

ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 588 cd/klm *
при 80° и выше: 257 cd/klm *
при 90° и выше: 0.00 cd/klm *
Класс интенсивности света: /
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 
нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 
светильниках.
* Значения интенсивности света в [свечей/килолюмен] для
расчета класса интенсивности света относятся в
соответствии с EN 13201:2015 к световому потоку.
Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6

Gavar illumination 19.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Результаты планировки

Zettalumen LLC; +374 95 420268; zlm@zettalumen.com Сторона 2



Street 2 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²Sidewalk 1 (P4), 80.00 m²

Roadway 1 (C4), 260.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

40.00 m

6.50 m

2.00 m

Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Roadway 1 (C4)
Eср [lx]
≥ 10.00

Uo
≥ 0.25

 10.42  0.25

Sidewalk 1 (P4)
Eср [lx] Emin [lx]

* 7.31 * 1.98

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.018 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: LED-60W (240.0 кВт-ч/год) 0.7 кВт-ч/m² год

LED-60W

Лампа: 1xÑÄ  60 Âò
Световой поток (светильник): 6802.48 lm
Световой поток (лампа): 6800.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 60.0 W
W/km: 1500.0

Расположение: односторонне внизу
Расстояние между мачтами: 40.000 m
Наклон консоли (3): 0.0°
Длина консоли (4): 1.000 m
Высота световых точек (1): 7.000 m
Свес световой точки (2): 0.500 m

ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 588 cd/klm *
при 80° и выше: 257 cd/klm *
при 90° и выше: 0.00 cd/klm *
Класс интенсивности света: /
В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с 
нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе 
светильниках.
* Значения интенсивности света в [свечей/килолюмен] для
расчета класса интенсивности света относятся в
соответствии с EN 13201:2015 к световому потоку.
Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.6

Gavar illumination 19.09.2019

Street 2: Alternative 2 / Результаты планировки

Zettalumen LLC; +374 95 420268; zlm@zettalumen.com Сторона 3




