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C 92/11

Comunicarea Comisiei în cadrul aplicării Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei de
implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce
privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat,
lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat
compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și
a Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/C 92/04)
Publicarea titlurilor metodelor de măsură tranzitorii și a trimiterilor la acestea (1) pentru punerea în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 245/2009.
Produsul

Organizație

Toate lămpile care intră sub CENELEC
incidența Regulamentului
(CE) nr. 245/2009.

Lămpi fluorescente cu
socluri la ambele capete

Referința

EN 60061-1:1993

Titlul

Parametri măsurați

Socluri pentru lămpi,
dulii și calibre pentru
controlul interschimbabi
lității și securității –
Partea 1: Socluri de
lămpi

— Geometria soclurilor de lămpi

EN 62471:2008

Siguranța fotobiologică a
lămpilor și a sistemelor
de lămpi

— Radiația (evaluarea spectrului conform
anexei I.1.d)

Comisia Europeană

Decizia 2002/747/CE
(Anexă)

Decizia 2002/747/CE a
Comisiei din 9 septembrie 2002 de stabilire a
criteriilor
ecologice
revizuite de acordare a
etichetei ecologice comu
nitare
pentru
becuri
electrice și de modificare
a Deciziei 1999/568/CE

— Conținut de mercur

Comisia Internațională
pentru Iluminat

CIE 18.2:1983

The Basis of Physical
Photometry (Bazele foto
metriei fizice)

— Unghiul fasciculului luminos

CENELEC

EN 60081:1998

Lămpi fluorescente cu
socluri la ambele capete
– specificații privind
performanțele

— Fluxul luminos al lămpii

Toate
modificările
până la A41:2009

Modificări aduse:
A1:2002
A2:2003
A3:2005
A4:2010

— Puterea consumată de lampă (exclusiv
puterea disipată de echipamentele
auxiliare precum balastul)
— Factorul de conservare a fluxului
luminos al lămpii (LLMF)
Notă: în mod standard, prin LLMF se
înțelege „conservarea fluxului luminos”.
— Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)
Notă: Nu se menționează LSF, ci numai
metoda de testare a duratei de viață.
LSF se deduce din curba de conservare
a fluxului luminos, în conformitate cu
anexa C la standard.
— În sensul tabelului 6 din anexa III,
factorul de supraviețuire al lămpii se
măsoară în mod de funcționare la
înaltă frecvență cu un ciclu de
comutare de 11 ore în care lampa
este aprinsă/1 oră în care lampa este
stinsă. În celelalte cazuri, ciclul de
comutare trebuie să fie acela stabilit
de standard.

(1) Se intenționează ca aceste metode tranzitorii să fie înlocuite în cele din urmă cu un standard sau cu standarde
armonizate. Atunci când sunt disponibile, trimiterea sau trimiterile la standardul sau standardele armonizate se vor
publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolele 9 și 10 din Directiva 2009/125/CE.
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Produsul

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Organizație

Referința

Titlul

10.4.2010

Parametri măsurați

— Cromaticitate
— Temperatura de culoare corelată (CCT)
— Redarea culorii
Lămpi fluorescente cu un
singur soclu

CENELEC

EN 60901:1996
Modificări aduse:

Lămpi fluorescente cu un
singur soclu – specificații
privind performanțele

A1:1997
A2:2000

— Puterea consumată de lampă (exclusiv
puterea disipată de echipamentele
auxiliare precum balastul)
— Factorul de conservare a fluxului
luminos al lămpii (LLMF)
Notă: în mod standard, prin LLMF se
înțelege „conservarea fluxului luminos”.

A3:2004
A4:2008
Proiect A5
1358/CDV)

— Fluxul luminos al lămpii

(34A/

— Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)
Notă: Nu se menționează LSF, ci numai
metoda de testare a duratei de viață.
LSF se deduce din curba de conservare
a fluxului luminos în conformitate cu
anexa C la standardul EN 60081
(versiunea menționată pe rândul
referitor la lămpile fluorescente cu
socluri la ambele capete).
— Cromaticitate
— Temperatura de culoare corelată (CCT)
— Redarea culorii

Toate lămpile cu descărcare
de
intensitate
ridicată

CENELEC

EN 62035:2000
Modificare:
A1:2003

Lămpi cu vapori de mercur
de înaltă presiune

CENELEC

Comisia Internațională
pentru Iluminat

EN 60188:2001

CIE 97-2005

Lămpi cu descărcare (cu
excepția lămpilor fluo
rescente) – specificații de
siguranță

— Putere radiantă UV efectivă specifică

Lămpi cu vapori de
mercur
de
înaltă
presiune – specificații
privind performanțele

— Fluxul luminos al lămpii

Maintenance of Indoor
Electric Lighting Systems
(Întreținerea
sistemelor
de
iluminat
electric
pentru interior)

— Factorul de conservare a fluxului
luminos al lămpii (LLMF)

CIE 154-2003

Maintenance of Outdoor
Electric Lighting Systems
(Întreținerea
sistemelor
de
iluminat
electric
pentru exterior)

CIE 15-2004

Colorimetrie

— Puterea consumată de lampă (exclusiv
puterea disipată de echipamentele
auxiliare precum balastul)

— Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)

— Cromaticitate
— Temperatura culorii corelate

CIE 13,3-1995

Method of Measuring and
Specifying
Colour
Rendering Properties of
Light Sources (Metodă de
măsurare și specificare a
caracteristicilor de redare
a culorii ale surselor
luminoase)

— Redarea culorii
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Produsul

Lămpi cu vapori de sodiu
de înaltă presiune

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Organizație

CENELEC

Referința

EN 60662:1993
Modificări aduse:
A4:1994

C 92/13

Titlul

Parametri măsurați

Lămpi cu vapori de sodiu
de înaltă presiune – speci
ficații privind perfor
manțele

A5:1994
A6:1994
A7:1995

— Factorul de conservare a fluxului
luminos al lămpii (LLMF)
Notă: în mod standard, prin LLMF se
înțelege „conservarea fluxului luminos”.
— Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)
Notă: Nu se menționează LSF, ci numai
metoda de testare a duratei de viață.
LSF se deduce din curba de conservare
a fluxului luminos în conformitate cu
anexa C la standardul EN 60081
(versiunea menționată în
cazul
lămpilor fluorescente cu socluri la
ambele capete).

A9:1997
A10:1997

Comisia Internațională
pentru Iluminat

— Puterea consumată de lampă (exclusiv
puterea disipată de echipamentele
auxiliare precum balastul)

CIE 84-1989

Măsurarea
luminos

CIE 15-2004

Colorimetrie

fluxului

— Fluxul luminos al lămpii

— Cromaticitate
— Temperatura culorii corelate

Lămpi
cu
metalică

halogenură

CENELEC

CIE 13,3-1995

Method of Measuring and
Specifying
Colour
Rendering Properties of
Light Sources (Metodă de
măsurare și specificare a
caracteristicilor de redare
a culorii ale surselor
luminoase)

— Redarea culorii

Proiect IEC/EN 61167
(34A/1326/CDV)

Lămpi cu halogenură
metalică – specificații
privind performanțele

— Puterea consumată de lampă (exclusiv
puterea disipată de echipamentele
auxiliare precum balastul)
— Factorul de conservare a fluxului
luminos al lămpii (LLMF)
Notă: în mod standard, prin LLMF se
înțelege „conservarea fluxului luminos”.
— Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)
Notă: Nu se menționează LSF, ci numai
metoda de testare a duratei de viață.
LSF se deduce din curba de conservare
a fluxului luminos în conformitate cu
anexa C la standardul EN 60081
(versiunea menționată în
cazul
lămpilor fluorescente cu socluri la
ambele capete).

Comisia Internațională
pentru Iluminat

CIE 84-1989

Măsurarea
luminos

CIE 15-2004

Colorimetrie

fluxului

— Fluxul luminos al lămpii

— Cromaticitate
— Temperatura culorii corelate

CIE 13,3-1995

Method of Measuring and
Specifying
Colour
Rendering Properties of
Light Sources (Metodă de
măsurare și specificare a
caracteristicilor de redare
a culorii ale surselor
luminoase)

— Redarea culorii
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Produsul

Organizație

Balasturi pentru lămpi
fluorescente (atât de înaltă
frecvență, cât și pentru alte
lămpi decât cele cu
frecvență ridicată

CENELEC

Toate corpurile de iluminat
care intră sub incidența
Regulamentului (CE) nr.
245/2009.

CENELEC

Referința

EN 50294:1998
Modificări aduse:

Titlul

Parametri măsurați

Metoda de măsurare a
puterii totale de intrare a
circuitelor balast-lampă

— Puterea de intrare a circuitului balastlampă (exclusiv puterea consumată de
senzori, de conexiunile la rețea și de
alte sarcini auxiliare)
Notă: Puterea totală de intrare
măsurată se corectează cu factorul de
balast al fluxului luminos de 0,95
pentru dispozitivele bobinate altele
decât cele de înaltă frecvență și de
1,00 pentru dispozitivele cu comandă
electronică de înaltă frecvență (HF). În
plus, se compensează toleranțele
lămpilor de referință.

Corpuri de iluminat –
Partea 1: Cerințe și
încercări generale

— Indicele de protecție
factorilor externi

— Factor de menținere a corpului de
iluminat

A1:2001
A2:2003

EN 60598-1: 2008

10.4.2010

împotriva

Metode de măsură pentru parametrii prezenți numai ca valori de referință
Corpuri de iluminat pentru
birouri

Corpuri de iluminat pentru
iluminatul public stradal

CEN

EN 12464-1

Iluminarea posturilor de
lucru – partea 1: posturi
de lucru în interior

Comisia Internațională
pentru Iluminat

CIE 97-2005

Maintenance of Indoor
Electric Lighting Systems
(Întreținerea
sistemelor
de
iluminat
electric
pentru interior)

CEN

EN 12464-2

Iluminarea posturilor de
lucru – partea 2: posturi
de lucru în exterior

Comisia Internațională
pentru Iluminat

CIE 154-2003

Maintenance of Outdoor
Electric Lighting Systems
(Întreținerea
sistemelor
de
iluminat
electric
pentru exterior)

CEN

EN 13032-1

Lumină și instalații de
iluminat: Măsurarea și
prezentarea datelor foto
metrice privind lămpile
și corpurile de iluminat.

EN 13032-2

1. Măsurarea și formatul
datelor
2. Prezentarea
datelor
pentru posturile de
lucru în interior și în
exterior

— Factor de menținere a corpului de
iluminat

— Factorul de utilizare
— Randament
luminos
superior (ULOR)

normalizat

