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Úradný vestník Európskej únie

C 92/11

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 245/2009 ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn
žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov
a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES
(Text s významom pre EHP)

(2010/C 92/04)
Uverejnenie názvov a referenčných dokumentov týkajúcich sa prechodných metód merania (1) na účely
vykonávania nariadenia (ES) č. 245/2009.
Výrobok

Všetky lampy, na ktoré sa
vzťahuje nariadenie (ES) č.
245/2009

Dvojpäticové žiarivky

Organizácia

CENELEC

Referenčný dokument

EN 60061-1:1993

Názov

Merané parametre

Pätice a objímky svetel
ného zdroja s kalibrami
na kontrolu zameniteľ
nosti a bezpečnosti –
Časť 1: Pätice svetelného
zdroja

— Geometria pätíc svetelného zdroja

EN 62471:2008

Fotobiologická bezpeč
nosť svetelných zdrojov
a systémov svetelných
zdrojov

— Žiarenie [(hodnotenie spektra týkajúce
sa prílohy I. ods. 1. písm. d)]

Európska komisia

Rozhodnutie
2002/
747/ES (príloha)

Rozhodnutie
Komisie
2002/747/ES
z 9. septembra 2002,
ktorým sa ustanovujú
revidované
ekologické
kritériá udeľovania envi
ronmentálnej
značky
Spoločenstva na svetelné
zdroje a ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie
1999/568/ES

— Obsah ortuti

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

CIE 18.2:1983

Základy fyzikálnej foto
metrie

— Uhol svetelného lúča

CENELEC

EN 60081:1998

Dvojpäticové žiarivky –
špecifikácie výkonu

— Svetelný tok svetelného zdroja

Všetky
zmeny
doplnenia
až
A41:2009

a
po

Zmeny a doplnenia:
A1:2002
A2:2003
A3:2005
A4:2010

— Spotrebovaný výkon svetelného zdroja
(s výnimkou rozptýleného výkonu
spotrebovaného pomocnými zariade
niami napr. predradníkmi)
— Činiteľ obsluhy svetelného zdroja
(LLMF)
Poznámka:v norme sa LLMF označuje
ako „priebežný svetelný tok“
— Koeficient životnosti svetelného zdroja
(LSF)
Poznámka: LSF sa výslovne neuvádza,
iba metóda testovania životnosti. LSF
sa odvodzuje od krivky zachovania
svetelného toku v súlade s prílohou
C k norme.
— Na účely tabuľky č. 6 prílohy III sa
koeficient životnosti svetelného zdroja
meria v prevádzkovom režime
s vysokou frekvenciou, s cyklom zapí
nania/vypínania 11h (zapnuté)/1h
(vypnuté).

(1) Úmyslom je nahradiť nakoniec tieto prechodné metódy merania harmonizovanými normami. Odkaz na harmonizo
vané normy sa v prípade ich existencie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkami 9 a 10 smernice
2009/125/ES.
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Výrobok

Úradný vestník Európskej únie

Organizácia

Referenčný dokument

10.4.2010

Názov

Merané parametre

— Farba svetla (chromatickosť)
— Náhradná teplota chromatickosti (CCT)
— Zobrazenie farby
Jednopäticové žiarivky

CENELEC

EN 60901:1996
Zmeny a doplnenia:

Jednopäticové žiarivky –
špecifikácie výkonu

A1:1997
A2:2000

— Svetelný tok svetelného zdroja
— Spotrebovaný výkon svetelného zdroja
(s výnimkou rozptýleného výkonu
spotrebovaného pomocnými zariade
niami napr. predradníkmi)
— Činiteľ obsluhy svetelného zdroja
(LLMF)
Poznámka: v norme sa LLMF označuje
ako „priebežný svetelný tok“

A3:2004
A4:2008
Návrh A5 (34A/1358/
CDV)

— Koeficient životnosti svetelného zdroja
(LSF)
Poznámka: LSF sa výslovne neuvádza,
iba metóda testovania životnosti. LSF
sa odvodzuje od krivky zachovania
svetelného toku v súlade s prílohou
C k norme EN 60081 (verzia uvedená
v riadku s údajmi o dvojpäticových
žiarivkách)
— Farba svetla (chromatickosť)
— Náhradná teplota chromatickosti (CCT)
— Zobrazenie farby

Výbojky s vysokou svieti
vosťou

CENELEC

EN 62035:2000
Zmena a doplnenie:

Bezpečnostné špecifikácie
výbojok (s výnimkou
žiariviek)

— Špecifický účinný UV výkon

Vysokotlakové ortuťové
výbojky – špecifikácie
výkonu

— Svetelný tok svetelného zdroja

Údržba vnútorných elek
trických systémov osvet
lenia

— Činiteľ
(LLMF)

A1:2003

Vysokotlakové
výbojky

ortuťové

CENELEC

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

EN 60188:2001

CIE 97-2005

CIE 154-2003

Údržba vonkajších elek
trických systémov osvet
lenia

CIE 15-2004

Kolorimetria

— Spotrebovaný výkon svetelného zdroja
(s výnimkou rozptýleného výkonu
spotrebovaného pomocnými zariade
niami napr. predradníkmi)

obsluhy

svetelného

— Koeficient životnosti svetelného zdroja
(LSF)

— Farba svetla (chromatickosť)
— Náhradná teplota chromatickosti

CIE 13.3-1995

Metóda výpočtu a určenia
vlastností podania farieb
svetelných zdrojov

zdroja

— Podanie farieb
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Výrobok

Vysokotlakové
výbojky

Úradný vestník Európskej únie

Organizácia

sodíkové

CENELEC

Referenčný dokument

EN 60662:1993
Zmeny a doplnenia:

Názov

Merané parametre

Vysokotlakové sodíkové
výbojky – špecifikácie
výkonu

— Spotrebovaný výkon svetelného zdroja
(s výnimkou rozptýleného výkonu
spotrebovaného pomocnými zariade
niami napr. predradníkmi)

A4:1994

— Činiteľ obsluhy svetelného zdroja
(LLMF)
Poznámka: v norme sa LLMF označuje
ako „priebežný svetelný tok“

A5:1994
A6:1994
A7:1995

— Koeficient životnosti svetelného zdroja
(LSF)
Poznámka: LSF sa výslovne neuvádza,
iba metóda testovania životnosti. LSF
sa odvodzuje od krivky zachovania
svetelného toku v súlade s prílohou
C k norme EN 60081 (verzia uvedená
v riadku s údajmi o dvojpäticových
žiarivkách)

A9:1997
A10:1997

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

C 92/13

CIE 84-1989

Meranie svetelného toku

— Svetelný tok svetelného zdroja

CIE 15-2004

Kolorimetria

— Farba svetla (chromatickosť)
— Náhradná teplota chromatickosti

Halogenidové výbojky

CENELEC

CIE 13.3-1995

Metóda výpočtu a určenia
vlastností podania farieb
svetelných zdrojov

— Podanie farieb

Návrh IEC/EN 61167
(34A/1326/CDV)

Halogenidové výbojky –
špecifikácie výkonu

— Spotrebovaný výkon svetelného zdroja
(s výnimkou rozptýleného výkonu
spotrebovaného pomocnými zariade
niami napr. predradníkmi)
— Činiteľ obsluhy svetelného zdroja
(LLMF)
Poznámka: v norme sa LLMF označuje
ako „priebežný svetelný tok“
— Činiteľ životnosti svetelného zdroja
(LSF)
Poznámka: LSF sa výslovne neuvádza,
iba metóda testovania životnosti. LSF
sa odvodzuje od krivky priebežného
svetelného toku v súlade s prílohou
C k norme EN 60081 (verzia uvedená
v riadku s údajmi o dvojpäticových
žiarivkách)

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

CIE 84-1989

Meranie svetelného toku

— Svetelný tok svetelného zdroja

CIE 15-2004

Kolorimetria

— Farba svetla (chromatickosť)
— Náhradná teplota chromatickosti

CIE 13.3-1995

Metóda výpočtu a určenia
vlastností podania farieb
svetelných zdrojov

— Podanie farieb
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Výrobok

Predradníky pre žiarivky
(vysokofrekvenčné
aj
nízkofrekvenčné)

Organizácia

CENELEC

Referenčný dokument

EN 50294:1998
Zmeny a doplnenia:

Názov

Merané parametre

Metóda merania celko
vého príkonu stabilizač
ných obvodov

— Príkon
obvodu
predradníka
a svetelného zdroja (s výnimkou
výkonu spotrebovaného snímačmi,
sieťovými pripojeniami a ďalšími
vedľajšími spotrebičmi)
Poznámka: Celkový nameraný príkon
sa skoriguje na koeficient svetelného
toku pre predradník v hodnote 0,95
v prípade vinutého nízkofrekvenčného
predradníka a v hodnote 1,00
v prípade elektronického vysokofrek
venčného (VF) predradníka. Navyše sa
vykompenzujú tolerancie referenčných
svetelných zdrojov

Svietidlá Časť 1: Všeo
becné
požiadavky
a skúšky

— Klasifikácia ochrany pred vniknutím

— Činiteľ obsluhy svietidla

A1:2001
A2:2003

Všetky lampy, na ktoré sa
vzťahuje nariadenie (ES) č.
245/2009

CENELEC

EN 60598-1: 2008

10.4.2010

Metódy merania parametrov udávaných iba ako referenčné hodnoty
Svietidlá na
kancelárií

osvetlenie

Svietidlá na verejné osvet
lenie

CEN

EN 12464-1

Osvetlenie
pracovných
priestorov – časť 1:
Pracovné priestory – inte
riér

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

CIE 97-2005

Údržba vnútorných elek
trických systémov osvet
lenia

CEN

EN 12464-2

Osvetlenie
pracovných
priestorov – časť 2:
Pracovné priestory – exte
riér

Medzinárodná komisia
pre osvetlenie (ICI)

CIE 154-2003

Údržba vonkajších elek
trických systémov osvet
lenia

CEN

EN 13032-1

Svetlo
a
osvetlenie.
Meranie a zobrazenie
fotometrických
údajov
svietidiel a svetelných
zdrojov

EN 13032-2

1 –

Meranie a formát
údajov

2 –

Zobrazenie údajov
za
vnútorné
a
vonkajšie
pracovné priestory

— Činiteľ obsluhy svietidla

— Koeficient využitia
— Pomer účinnosti svietidla v smere
nahor (ULOR)

