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1
 Սույն ձ
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պատասխ
2
 Խնդրու

3
 Համաձա

4
 Օրինակ
կողմից), 
5
 Օրինակ
շախմատ

փ

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

որության լո

տուների  թիվ

                    
ձևաթղթում տ
դրվող տեղեկ
խանատվությ

ւմ ենք կիրառե

այն ՀՀՇՆ 22-0

կ՝ երկու կողմ
կամ` մի կող

կ՝ փողոցի մեկ
տային շեղումո

փողոցային

լուսավորութ

այնքային ծրա

ն համայնքի 

ւմը 

են (2018թ.) 

անի կայքը 

ալու ամսաթի

նու կողմից 

տատման 

ակված է) 

ձի անունը 

ը 

տը 

ային իրավի

Պա

ը 

ունը, մ 

նը, մ 

թյուն4 

ուների թիվը

ուների միջև

րման բարձր

ւսատուների

վը, հատ 

                    
տրամադրվող 
կատվությունը
յուն չի կրում ձ

ել ձևաթղթի լր

03-2017՝ աղյու

մից (լայնությո
մից (1,5-2 մ լա

կ կողմում, փո
ով, փողոցի կե

ՀԱ

ն լուսավոր

թյան էներգա

ագրերի առա

մասին 

Երև

Երև

Հայ

107

152

ww

իվը 09.0

24.0

Արա

Կոմ

 

+(37

Հան

ճակի նկարա

արամետր 

ը, հատ 

և հեռավորու

րություն, մ 

ի դիրքը5 

 
տեղեկատվո

ը չի ենթադր
ձևաթղթում ա

րացման պահ

ւսակ 14: 

ունը 1,5-2 մ), կ
այնության՝ սյո

ողոցի երկու կ
ենտրոնական

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱՇԱ

րության ծր

աարդյունավ

աջարկների ն
 

ևանի քաղաք

ևան 

յաստան 

77600 

2866219 եվրո

ww.yerevan.am

09.2014թ. 

06.2016թ. 

արատ Խաչի

մունալ տնտ

74 11) 514-24

 

նրային լուսա

 

ագրություն 

ւթյունը, մ 

ությունն ունի
րում որևէ իր
առկա որևէ սխ

հին ձեր ազգա

կամ` մի կողմ
ուների տեղա

կողմերում դեմ
ն գծով: 

ԱՐ 

րագրերի վ

վետ արդիակ

նույնականա

քապետարա

ո               80,1

m 

իկյան 

տեսության վա

43 

ավորություն

միայն տեղեկ
րավունքի կի
խալի կամ ոչ ճ

ային բանկի սա

ից (1,5-2 մ լա
ադրման կողմի

մ դիմաց, փող

վերաբերյա

կանացման բ

ացման ձևաթ

ան 

18 մլրդ  ՀՀ դ

արչության պ

ն / փողոցայի

 

Թ

(լա

Փո

կատվական ն
իրառում, և հ
ճիշտ տեղեկա

ահմանած փոխ

յնության՝ սյու
ի դիմաց):  

ղոցի երկու կո

ալ 

բնագավառո

թուղթ1) 

դրամ2 

պետ 

ին լուսավոր

Փողոց N1

Թբիլիսյան խճ

Ա2 

4000 

24 

2 կողմից

այնությունը 1

260 

35 

9.5 

ղոցի 2 կողմ

դեմ-դիմա

513 

նպատակ: Ձև
համայնքապե

ատվության հա

խարժեքը: 

ւների տեղադ

ողմերում 

ւմ 

րություն 

1 

ճուղի 

ց  

1.5-2 մ) 

մերում,  

աց 

ևաթղթում 
ետարանը 
ամար: 

դրման 
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Էներգա

/ երկսա

Համառո

լամպեր

համակա

եմ միայ

սպառող

 

4. Օբյեկ

Տարեթի

2017թ.

2018թ.

2019թ.

5. Մինչ 

              
6
 Օրինակ

7 Հարկավ
թողարկի
8  Առաջա
համապա
պետարա
անհրաժե
առկայու
«Քաղաքա

րված լուսատ

րված լուսատ

ային լուսավո

թյունը, կՎտ 

արգի տարեկ

միջին լուսա

արման համ

արման համ

ն սենսոր) 

խային համա

գետնյա / Վեր

նացված էներ

ասպառման հ

ակագին) 

ոտ նկարագր

րի/լուսատու

արգը, օրինա

ն տվյալ լուս

ղների հետ մ

կտի էներգիա

իվ 

Էներ

սպա

(ՄՎտժ

. 3

. 3

. 3

ծրագրի իրա

                    
կ՝ բարձր ճնշմ

վոր է ավելաց
իչի հզորությո

արկվող փողո
ատասխան ս
անում նման չ
եշտ է դիմել
ւթյան դեպքո
ապետերի դա

տուներում օգ

տուների հզոր

որման համա

կան շահագո

ավորվածութ

մակարգի առ

մակարգի տե

կարգ  

րգետնյա՝ օդ

րգասպառմա

հաշվարկմա

րություն (են

ների թիվը, է

ակ՝ անհատա

սավորությա

միացված, այ

այի տարեկա

րգիայի 

առում 

ժ/տարի) 

347 

339 

338 

ականացման

                    
ման նատրիու

ցնել թողարկի
ունը կազմում 

ոցի լուսավոր
սաքրի (լյուք
չափումներն ի
լ մասնագիտա
ւմ, չափումն

աշնագիր՝ Արև

գտագործվա

րությունը, Վ

ակարգի ընդհ

ործման տևո

թյունը, լյուքս

ռկայություն

եսակը (օրին

ային) 

ան հաշվիչնե

ն համակար

թակառուցվ

էներգասպա

ական (հաշվ

ան համակար

յլ տեղեկատվ

ան սպառում

Էներգիա

սպառման ծ

եվրո Հ

26524,6 1

25950,3 1

25808,2 1

ն (ներկա) իր

 
ւմային, սնդիկ

իչների հզորու
է լամպի հզոր

րման ելակետ
սմետրի) միջ
ինքնուրյուն ի
ացված կազմ
ների իրական
ևելք» ծրագրից

ած լամպերի տ

Վտ7 

հանուր դրվա

ողությունը, ժ

ս (լք)8 

(Այո / Ոչ) 

նակ՝ ժամանա

երի առկայո

րգի տեսակը

վածքի վիճակ

առման հաշվա

վիչը/հաշվիչն

րգի ծախսը) 

վություն) 

(ՄՎտժ /տա

այի 

ծախսեր 

Շ

ՀՀ դրամ 

3909480 

3608334 

3533778 

 

րավիճակը ն

կային, կոմպա

ւթյունը: Բարձ
րության 14%-

տային միջին
ջոցով և ըս
իրականացնե
մակերպությո
նացման մեթ
ց: 

տեսակը6  

ածքային 

ժամ/տարի 

ակի ռելե / 

ւթյուն (Այո /

(միասակագ

կը, չաշխատ

արկման 

ները գրանցո

կամ այլ 

արի) և ծախս

Շահագործմա

սպասարկմ

ծախսեր

եվրո ՀՀ դ

 

 

 

կարագրող լ

ակտ լումինիս

ձր ճնշման նա
-ը, իսկ սնդիկա

մակարդակի
ստ ընդունվա
լու հնարավո

ուններին: Հա
թոդաբանությա

Հե

կաս

/ 

գին 
ե

տող 

ում 

Հանգ

հատ:

սպառ

անհա

սերը վերջին 

ան և 

ման 

ր  

Ըն

յուր

դրամ եվ

 265

 259

 258

լուսանկարն

սցենտային և ա

ատրիումային 
ային լամպի դ

ի չափումը պ
ած մեթոդանա
որության բաց
մայնքապետա
ան մասին կ

ДНаТ 

285 

146,2 

2920 

 

Այո 

եռախոսագծ

սկադային մի

վերգետնյա

ոչ 

երկսակագնա

գած լուսակե

: Էլեկտրաէն

ռումը գնահա

ատական հա

միջոցով:

3 տարիների

նդհանուր ծա

րաքանչյուր տ

համար 

վրո ՀՀ

524,6 13

950,3 13

808,2 13

ներ 

այլն: 
լամպերի դեք
դեպքում՝ 24%

պետք է իրակ
աության: Հա
ցակայության 
արանում լյու
կարելի է տե

ծերով 

իացում 

ա 

ային 

ետեր՝ 30 

ներգիայի 

ատվում է 

աշվիչների 

: 

ին՝   

ախսը՝ 

տարվա 

Հ դրամ 

909480 

608334 

533778 

քում 
%-ը: 

կանացնել 
ամայնքա-
դեպքում, 
ւքսմետրի 
եղեկանալ 



Ծանուցո

հնարավո

սյուների

քանի հա

անվանու

6. Հասա

փաստա

Հասանե

տեխնիկ

Փաստա

Փաստա

ում. ցանկալ

որինս շատ թ

ի, լուսատունե

ատվածների 

ւմներ:  

անելի օժանդ

աթղթերի հղո

ելի օժանդակ

կատնտեսակ

աթուղթ / աղբ

աթուղթ / աղբ

լի է ներկա

թվով լուսանկ

երի և լամպեր

լուսանկարն

ակ փաստա

ումները կամ

կ փաստաթղ

կան ուսումն

բյուր N1. Ար

բյուր N2. Ար

այացնել առա

կարներ, որոն

րի, կառավար

ները: Լուսա

աթղթեր (ըստ

մ կցել փաստ

ղթերի հղում

նասիրությու

տաքին լուս

տաքին լուս

աջարկվող օ

ցում անհրաժ

րման համակա

նկարները պ

 

տ անհրաժեշտ

տաթղթերի պ

մներ (օրինակ

ւններ և այլն)

ավորության

ավորության

օբյեկտների

ժեշտ է ընդգր

արգերի և մա

պետք է ուն

տության՝ խն

պատճենները

կ, էներգիայի

) 

ն ցանցի տեխ

ն ցանցի տեխ

ներկա իրա

րկել օգտագոր

ալուխների, ին

ենան պատկ

նդրում ենք տ

ը) 

ի աուդիտ, 

խնիկական ա

խնիկական ա

ավիճակը նկա

րծվող լուսավ

նչպես նաև փ

կերվածը նկա

տրամադրել

անձնագիր (8

անձնագիր (

արագրող 

վորության 

փողոցի մի 

արագրող 

լ 

8,3 կմ): 

1,2 կմ): 



7. Էներգաարդյունավետության միջոցառումներ և արդիականացումներ, որոնք պետք է իրականացվեն 

N1 փողոցում (ավելի շատ փողոցների դեպքում ավելացնել նոր սյունակներ) 

Էներգաարդյունավետության միջոցառում և 

արդիականացում 

Միավոր-

ների 

թիվը 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր՝ 

յուրաքանչյուր 

միավորի համար 

(ԱԱՀ-ով)9 

Ընդհանուր ծախսեր 

եվրո ՀՀ դրամ եվրո ՀՀ դրամ 

Փողոցային նոր էներգաարդյունավետ 

լուսատուների ձեռքբերում, հատ 
257 290 152250 74530 39128250 

Փողոցային նոր էներգաարդյունավետ 

լուսատուների տեղադրում, հատ 
257 10 5250 2570 1349250 

Սյուների վերանորոգում կամ փոխարինում, 

հատ 
65 255 133700 16575 8690500 

Ստորգետնյա մալուխների տեղադրում, մ 5700 5,8 3045 33060 17356500 

Կառավարման տուփերի տեղադրում, հատ 6 381 200000 2286 1200000 

Հաշվարկման (հաշվիչ) համակարգի 

տեղադրում, հատ 
6 202 106000 1212 636000 

Մթեցման (լուսատուի լուսարձակման 

մակարդակի կառավարման) համակարգի 

ներդրում, (Այո / Ոչ)  

Ոչ - - - - 

Լրացուցիչ սարքավորումներ, հատ   

‐ բարձակներ  257 7.8 4100 2004 1053700 

‐ ամրացնող/ֆիքսող տարրեր 257 10.1 5300 2595.6 1362100 

‐ հենասյուների և բարձակների ներկրում 343 1.7 910 594.5 312130 

Անհուսալի մալուխների փոխարում նորով      

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    135427.1 71088430 

 

8. Այլ ծախսեր 

Նկարագրություն 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր  

(եվրո) 

Ինդիկատիվ 

ծախսեր  

(ՀՀ դրամ) 

Մարդկային ռեսուրսներ / ԾԻԳ   

Կառուցվածքային ուսումնասիրություն   

Էներգետիկ աուդիտ   

Տեխնիկական (աշխատանքային) նախագիծ   

Պետական փորձաքննություն   

Վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային)   

Տեղադրման (մոնտաժային) աշխատանքներ (աշխատուժ)   

Այլ ծախսեր(խնդրում ենք նշել)   

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   

 
9. Ընդհանուր ծախսեր Փողոց N1 

Եվրո 135427.1 

ՀՀ դրամ 71088430 

 

                                                       
9 Այս սյունակում կարելի է նշել ինդիկատիվ ծախսեր, օրինակ՝ «Քաղաքապետերի դաշնագրի՝ ցուցադրական 

նախագծերի» (CoM‐DeP)  ծրագրի շրջանակներում, արդեն իսկ իրականացված նմանատիպ ծրագրերի 

ծախսային տվյալների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, նախատեսված աշխատանքների արժեքների 

վերաբերյալ առավել ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու և իրատեսական նախահաշիվ կազմելու համար 

համայնքներին խորհուրդ է տրվում կիրառել երկրում գործող փաստացի շուկայական գները, որոնք կարելի է 

իմանալ  մատակարարներից և ծառայություն մատուցող կազմակերպություններից:   

  

 



10. Համակարգի նկարագիրը առաջարկվող ծրագրի իրականացումից հետո 

Պարամետր Փողոց N1 

Փողոցի անվանումը Թբիլիսյան խճուղի 

Լուսավորության կետերի թիվը, հատ 257 

Նոր լուսատուների տեսակը (օրինակ, բարձր ճնշման նատրիումային, 

լուսադիոդային, ֆոտովոլտային լուսադիոդային) 
Լուսադիոդային 

Նոր լուսատուների միավոր հզորությունը, Վտ 137 

Փողոցային լուսավորության նոր տեղադրված համակարգի գումարային 

հզորությունը, կՎտ 
35.21 

Կանխատեսվող լուսավորության միջին մակարդակը, լյուքս 1,7 կնդել/մ2  

27 լյուքս 

Համակարգի շահագործման տարեկան ժամերը, ժամ/տարի 2920 

Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ/տարի10 102.8 

Էներգասպառման տարեկան ծախսերը, եվրո/ՀՀ դրամ 8302 4358720 

Շահագործման ու սպասարկման տարեկան ծախսերը, եվրո/ՀՀ դրամ 830 435000 

Էներգասպառման և շահագործման ու սպասարկման տարեկան ծախսերը, 

եվրո/ՀՀ դրամ 
9132 4793720 

 

11. Ակնկալվող արդյունքներ 

Էներգասպառման տարեկան խնայողությունը, ՄՎտժ /տարի11 235.2 

Տարեկան դրամական խնայումներ, եվրո/ՀՀ դրամ/տարի 16676.2 8740058 

Տարեկան CO2-ի արտանետումների կրճատում12, տCO2/տարի 52.21 

 

12. Ծրագրի ժամանակացույց 

Քայլի նկարագրություն Անհրաժեշտ 

ժամանակ (օր) 

Գնումների կազմակերպում 30 

Գնում և մատակարարում 100 

Աշխատանքներ/վերահսկողություն (տեխնիկական և հեղինակային) 30 

Վերջնական ընդունում (ներառյալ՝ թերությունների շտկում) 5 

Իրական խնայումների հաշվարկում (չափում և հավաստիացման աուդիտ) 5 

Ընդհանուր 170 օր  

(5.5 ամիս) 

 

13. Այլ տեղեկատվություն  

Ծրագրի շրջանակներում առաջարկվում է տեղադրել 137 Վտ անհատական հզորությամբ 257 
լուսադիոդային լուսատուներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում թիրախային փողոցի 
լուսավորության համակարգերում տարեկան էլեկտրասպառումը կնվազի 235 ՄՎտժ-ով: 
Միջոցառումը թույլ կտա նվազեցնել համակարգի սպասարկման ծախսերը, էապես բարելավել 
լուսավորության որակը՝ համապատասխանեցնելով այն գործող նորմերի պահանջներին, ինչպես 
նաև բարձրացնել երթևեկության անվտանգության մակարդակը: Ծրագրի գումարային արժեքը 
կազմում է 135.000 եվրո: DIALux համակարգչային ծրագրով իրականացված հաշվարկի 
արդյունքները կցված են: 

 

                                                       
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
  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: 



                    

                  

                    

                  

                    

                  

Date:
03.09.2019

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-10.5poles-40 distance



Street 1 according to EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²

Roadway 1 (M2), 960.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²

Roadway 1 (M2), 960.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 2 (P1), 80.00 m²

40.00 m

2.00 m

24.00 m

2.00 m

DIALux 174 W 84 LEDs L02

Lamp: 1x84 LEDs bin N4
Luminous flux (luminaire): 22441.51 lm
Luminous flux (lamp): 22441.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 174.0 W
W/km: 8700.0

Arrangement: both sides opposite
Pole distance: 40.000 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 1.500 m
Light centre height (1): 10.500 m
Light overhang (2): 0.500 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 405 cd/klm *
at 80° and above 79.5 cd/klm *
at 90° and above 3.82 cd/klm *
Luminous intensity class: G*4
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.0

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
10.5poles-40 distance

03.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Planning results

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



Results for valuation fields
Light loss factor: 0.80

Sidewalk 2 (P1)
Em [lx]

≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 17.32  10.91

Roadway 1 (M2)
Lm [cd/m²]

≥ 1.60
Uo

≥ 0.40
Ul

≥ 0.70
TI [%]

≤ 10
EIR

 1.62  0.49  0.70  8 * 0.47

Sidewalk 1 (P1)
Em [lx]

≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 17.32  10.91

* Informative, not part of the valuation

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp) 0.012 W/lxm²
Energy consumption density
Arrangement: 174 L02 (1392.0 kWh/yr) 1.2 kWh/m² yr

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
10.5poles-40 distance

03.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Planning results
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Street 2 according to EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²

Roadway 1 (C2), 960.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P1), 80.00 m²

Roadway 1 (C2), 960.00 m²
Tarmac: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 2 (P1), 80.00 m²

40.00 m

2.00 m

24.00 m

2.00 m

DIALux 174 W 84 LEDs L02

Lamp: 1x84 LEDs bin N4
Luminous flux (luminaire): 22441.51 lm
Luminous flux (lamp): 22441.00 lm
Operating Hours
4000 h: 100.0 %, 174.0 W
W/km: 8700.0

Arrangement: both sides opposite
Pole distance: 40.000 m
Boom inclination (3): 5.0°
Boom length (4): 1.500 m
Light centre height (1): 10.500 m
Light overhang (2): 0.500 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Maximum luminous intensities
at 70° and above 405 cd/klm *
at 80° and above 79.5 cd/klm *
at 90° and above 3.82 cd/klm *
Luminous intensity class: G*4
Any direction forming the specified angle from the downward 
vertical, with the luminaire installed for use.
* Luminous intensity values in [cd/klm] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.
Arrangement complies with glare index class D.0

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
10.5poles-40 distance

03.09.2019
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Results for valuation fields
Light loss factor: 0.80

Sidewalk 2 (P1)
Em [lx]

≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 17.32  10.91

Roadway 1 (C2)
Em [lx]

≥ 20.00
Uo

≥ 0.35

 27.99  0.44

Sidewalk 1 (P1)
Em [lx]

≥ 15.00
≤ 22.50

Emin [lx]
≥ 3.00

 17.32  10.91

Results for energy efficiency indicators

Power density indicator (Dp) 0.012 W/lxm²
Energy consumption density
Arrangement: 174 L02 (1392.0 kWh/yr) 1.2 kWh/m² yr

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
10.5poles-40 distance
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Дата:
19.09.2019

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-9.5poles-35 distance



Street 1 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²

Roadway 1 (M2), 840.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²

Roadway 1 (M2), 840.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 2 (P1), 70.00 m²

35.00 m

2.00 m

24.00 m

2.00 m

DIALux 137 W L02

Лампа: 1x64 LEDs bin N4
Световой поток (светильник): 17784.12 lm
Световой поток (лампа): 17784.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 137.0 W
W/km: 7946.0

Расположение: двухсторонне напротив
Расстояние между мачтами: 35.000 m
Наклон консоли (3): 10.0°
Длина консоли (4): 1.500 m
Высота световых точек (1): 9.500 m
Свес световой точки (2): 1.000 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 490 cd/klm *
при 80° и выше: 176 cd/klm *
при 90° и выше: 16.6 cd/klm *
Класс интенсивности света: G*1
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.0

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
9.5poles-35 distance

19.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Результаты планировки
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Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Sidewalk 2 (P1)
Eср [lx] Emin [lx]

* 11.44 * 7.42

Roadway 1 (M2)
Lср

[cd/m²]
≥ 1.60

Uo
≥ 0.40

Ul
≥ 0.70

TI [%]
≤ 10

EIR

 1.72  0.46  0.70  9 * 0.34

Sidewalk 1 (P1)
Eср [lx] Emin [lx]

* 11.44 * 7.42

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.011 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: 137 (1096.0 кВт-ч/год) 1.1 кВт-ч/m² год

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
9.5poles-35 distance

19.09.2019

Street 1: Alternative 1 / Результаты планировки

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



Street 2 по EN 13201:2015

Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²

Roadway 1 (C2), 840.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 1 (P1), 70.00 m²

Roadway 1 (C2), 840.00 m²
Покрытие: CIE R3, q0: 0.070

Sidewalk 2 (P1), 70.00 m²

35.00 m

2.00 m

24.00 m

2.00 m

DIALux 137 W L02

Лампа: 1x64 LEDs bin N4
Световой поток (светильник): 17784.12 lm
Световой поток (лампа): 17784.00 lm
Рабочие часы
4000 h: 100.0 %, 137.0 W
W/km: 7946.0

Расположение: двухсторонне напротив
Расстояние между мачтами: 35.000 m
Наклон консоли (3): 10.0°
Длина консоли (4): 1.500 m
Высота световых точек (1): 9.500 m
Свес световой точки (2): 1.000 m

ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Наибольшие значения силы света
при 70° и выше: 490 cd/klm *
при 80° и выше: 176 cd/klm *
при 90° и выше: 16.6 cd/klm *
Класс интенсивности света: G*1
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.0

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
9.5poles-35 distance

19.09.2019
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Результаты для полей оценки
Коэффициент эксплуатации: 0.80

Sidewalk 2 (P1)
Eср [lx] Emin [lx]

* 11.44 * 7.42

Roadway 1 (C2)
Eср [lx]
≥ 20.00

Uo
≥ 0.35

 27.40  0.59

Sidewalk 1 (P1)
Eср [lx] Emin [lx]

* 11.44 * 7.42

* Для сведения; не входит в оценку

Результаты для показателей энергоэффективности

Индикатор плотности мощности (Dp) 0.011 W/lxm²
Интенсивность потребления энергии
Расположение: 137 L02 (1096.0 кВт-ч/год) 1.1 кВт-ч/m² год

Yerevan light calculation Tbilisyan road-24road-
9.5poles-35 distance

19.09.2019

Street 2: Alternative 2 / Результаты планировки
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