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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 92/11

Komisijas paziņojums, īstenojot Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 par Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences
lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu
ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/C 92/04)
Pagaidu mērīšanas metožu (1) nosaukumu un atsauču publikācija Regulas (EK) Nr. 245/2009 īstenošanai
Ražojums

Visas lampas, uz kurām
attiecas
Regula
(EK)
Nr. 245/2009

Divcokolu
lampas

luminiscences

Organizācija

CENELEC

Atsauces

Nosaukums

EN 60061-1:1993

Mērāmie parametri

Spuldžu
cokoli
un
ietveres kopā ar savstar
pējas apmaināmības un
drošuma kontroles kalibriem 1. daļa: Spuldžu
cokoli

— Spuldžu cokolu ģeometrija

EN 62471:2008

Lampu un lampu sistēmu
fotobioloģiskais drošums

— Starojums (spektra novērtēšana saistībā
ar pielikuma I.1.d. punktu)

Eiropas Komisija

Lēmums 2002/747/EK
(pielikums)

Komisijas 2002. gada
9. septembra Lēmums
2002/747/EK, ar ko
nosaka pārskatītus ekolo
ģiskos kritērijus Kopienas
ekomarķējuma
piešķir
šanai spuldzēm un groza
Lēmumu 1999/568/EK

— Dzīvsudraba saturs

Starptautiskā apgaismojuma komisija

CIE 18.2:1983

Fiziskās
pamati

— Gaismas leņķis

CENELEC

EN 60081:1998

Divcokolu luminiscences
lampas.
Veiktspējas
specifikācijas

Visi grozījumi
A40:2009

Grozījumi:
A1:2002
A2:2003
A3:2005
A4:2010

līdz

fotometrijas

— Lampas gaismas plūsma
— Lampas patērētā jauda (izņemot tādu
palīgierīču kā droseles patērēto jaudu)
— Lampas gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients (LLMF).
Piezīme. Standartā LLMF ir saukts par
“gaismas plūsmas stabilitāti (lumen
maintenance)”.
— Lampas ilgizturības koeficients (LSF)
Piezīme. LSF nav burtiski minēts, tikai
ilgizturības testēšanas metode. LSF tiek
iegūts pēc gaismas plūsmas stabilitātes
līknes saskaņā ar standarta C pieli
kumu.
— III pielikuma 6. tabulas vajadzībām
lampas ilgizturības koeficientu mēra
augstfrekvences ekspluatācijas režīmā
ar pārslēgšanas ciklu 11 h ieslēgts/1 h
izslēgts. Citos gadījumos pārslēgšanas
cikls ir tāds, kā noteikts standartā

(1) Ir iecerēts, ka šīs pagaidu mērīšanas metodes reiz aizstās harmonizēts(-i) standarts(-i). Kad kļūs pieejama(-as)
atsauce(-es) uz harmonizēto(-ajiem) standartu(-iem), tās tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar
Direktīvas 2009/125/EK 9. panta 10. punktu.
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C 92/12

Ražojums

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Organizācija

Atsauces

Nosaukums

10.4.2010.

Mērāmie parametri

— Krāsainība
— Krāsas temperatūra (CCT)
— Krāsu atveidojums

Viencokola
lampas

luminiscences

CENELEC

EN 60901:1996

Viencokola luminiscences
lampas.
Veiktspējas
specifikācijas

Grozījumi:
A1:1997

— Lampas patērētā jauda (izņemot tādu
palīgierīču kā droseles patērēto jaudu)
— Lampas gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients (LLMF).
Piezīme. Standartā LLMF ir saukts par
“gaismas plūsmas stabilitāti (lumen
maintenance)”.

A2:2000
A3:2004
A4:2008
A5 projekts
1358/CDV)

— Lampas gaismas plūsma

(34A/

— Lampas ilgizturības koeficients (LSF)
Piezīme. LSF nav burtiski minēts, tikai
ilgizturības testēšanas metode. LSF tiek
iegūts pēc gaismas plūsmas stabilitātes
līknes saskaņā ar standarta EN 60081
C pielikumu (redakcijā, kas minēta
rindā par divcokolu luminiscences
lampām)
— Krāsainība
— Krāsas temperatūra (CCT)
— Krāsu atveidojums

Visas augstas intensitātes
gāzizlādes lampas

CENELEC

EN 62035:2000
Grozījums:
A1:2003

Augstspiediena
dzīvsu
draba tvaiku lampas

CENELEC

Starptautiskā
apgai
smojuma komisija

EN 60188:2001

CIE 97-2005

Gāzizlādes
lampu
(izņemot luminiscences
lampas)
drošuma
specifikācijas

— UV starojuma īpatnējā jauda

Augstspiediena dzīvsudraba tvaiku lampas. Veikt
spējas specifikācijas

— Lampas gaismas plūsma

Telpu elektriskā apgaismojuma
sistēmu
ekspluatācija

— Lampas gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients (LLMF)

CIE 154-2003

Āra elektriskā apgaismo
juma
sistēmu
ekspluatācija

CIE 15-2004

Kolorimetrija

— Lampas patērētā jauda (izņemot tādu
palīgierīču kā droseles patērēto jaudu)

— Lampas ilgizturības koeficients (LSF)

— Krāsainība
— Krāsas temperatūra

CIE 13.3-1995

Gaismas avotu mērīšanas
un krāsu atveidojuma
īpašību
precizēšanas
metode

— Krāsu atveidojums

10.4.2010.
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Ražojums

Augstspiediena
tvaiku lampas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Organizācija

nātrija

CENELEC

Atsauces

EN 60662:1993
Grozījumi:

C 92/13

Nosaukums

Augstspiediena
nātrija
tvaiku lampas. Veiktspējas
specifikācijas

A4:1994
A5:1994
A6:1994
A7:1995

— Lampas patērētā jauda (izņemot tādu
palīgierīču kā droseles patērēto jaudu)
— Lampas gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients (LLMF).
Piezīme. Standartā LLMF ir saukts par
“gaismas plūsmas stabilitāti (lumen
maintenance)”.
— Lampas ilgizturības koeficients (LSF)
Piezīme. LSF nav burtiski minēts, tikai
ilgizturības testēšanas metode. LSF tiek
iegūts pēc gaismas plūsmas stabilitātes
līknes saskaņā ar standarta EN 60081
C pielikumu (redakcijā, kas minēta
rindā par divcokolu luminiscences
lampām)

A9:1997
A10:1997

Starptautiskā apgaismojuma komisija

Mērāmie parametri

CIE 84:-1989

Gaismas
mērīšana

CIE 15:-2004

Kolorimetrija

plūsmas

— Lampas gaismas plūsma

— Krāsainība
— Krāsas temperatūra

Metālu halogenīdu lampas

CENELEC

CIE 13.3:-1995

Gaismas avotu mērīšanas
un krāsu atveidojuma
īpašību
precizēšanas
metode

— Krāsu atveidojums

IEC/EN
projekts
CDV)

Metālu
halogenīdu
lampas.
Veiktspējas
specifikācijas

— Lampas patērētā jauda (izņemot tādu
palīgierīču kā droseles patērēto jaudu)

61167
(34A/1326/

— Lampas gaismas plūsmas stabilitātes
koeficients (LLMF).
Piezīme. Standartā LLMF ir saukts par
“gaismas plūsmas stabilitāti (lumen
maintenance)”.
— Lampas ilgizturības koeficients (LSF)
Piezīme. LSF nav burtiski minēts, tikai
ilgizturības testēšanas metode. LSF tiek
iegūts pēc gaismas plūsmas stabilitātes
līknes saskaņā ar standarta EN 60081
C pielikumu (redakcijā, kas minētā
rindā par divcokolu luminiscences
lampām)

Starptautiskā apgaismojuma komisija

CIE 84-1989

Gaismas
mērīšana

CIE 15-2004

Kolorimetrija

plūsmas

— Lampas gaismas plūsma

— Krāsainība
— Krāsas temperatūra

CIE 13.3-1995

Gaismas avotu mērīšanas
un krāsu atveidojuma
īpašību
precizēšanas
metode

— Krāsu atveidojums
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C 92/14

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ražojums

Organizācija

Luminiscences
lampu
droseles (augstfrekvences
un zemfrekvences)

CENELEC

Atsauces

EN 50294:1998
Grozījumi:

Nosaukums

— Droseles-lampas ķēdes ieejas jauda
(izņemot sensoru, tīkla pieslēgumu un
citu palīgierīču patērēto jaudu)
Piezīme. Izmērīto kopējo ieejas jaudu
koriģē ar droseles gaismas plūsmas
koeficientu 0,95 zemfrekvences stieples
vadības ierīcēm un 1,00 augstfrekvences (HF) elektroniskajām vadības
ierīcēm. Bez tam tiek līdzsvarotas refe
rences lampu pielaides

Apgaismes
iekārtas
1.
daļa.
Vispārīgas
prasības un testi

— Aizsardzības klase

— Apgaismes
koeficients

iekārtas

stabilitātes

— Apgaismes
koeficients

iekārtas

stabilitātes

A2:2003

CENELEC

EN 60598-1: 2008

Mērāmie parametri

Droseles-lampas
ķēžu
kopējās ieejas jaudas
mērīšanas metode

A1:2001

Visas apgaismes iekārtas,
uz kurām attiecas Regula
(EK) Nr. 245/2009

10.4.2010.

Mērīšanas metodes parametriem, kas ir tikai kā indikatīvie kritēriji
Apgaismes
birojiem

iekārtas

Apgaismes iekārtas
apgaismošanai

ielu

CEN

EN 12464-1

Darbvietu apgaismošana
1. daļa: darbvietas telpās

Starptautiskā apgaismojuma komisija

CIE 97-2005

Telpu elektriskā apgaismojuma
sistēmu
ekspluatācija

CEN

EN 12464-2

Darbvietu
apgaismošana 2. daļa: darb
vietas ārā

Starptautiskā apgaismojuma komisija

CIE 154-2003

Āra elektriskā apgaismo
juma
sistēmu
ekspluatācija

CEN

EN 13032-1

Gaisma un apgaismo
jums.
Lampu
un
apgaismes iekārtu foto
metrisko datu mērīšana
un pasniegšana

EN 13032-2

1.

Mērīšana un doku
mentācijas formāts

2.

Telpu un āra darb
vietu
datu
pasniegšana

— Izmantošanas koeficients
— Augšupvērstā gaismas plūsmas daļa
(ULOR)

