
 

Додаток 5 

до Технічного регламенту 

 

Функціональність після випробувань на довговічність 

 

Моделі джерел світла LED та OLED підлягають випробуванню на 

витривалість для перевірки стабільності світлового потоку та коефіцієнта 

довговічності. Таке випробування на довговічність проводиться відповідно до 

методу випробування, описаного нижче. Органи державного ринкового 

нагляду для цього випробування використовують 10 одиниць моделі. 

Випробування на довговічність для джерел світла LED та OLED 

проводиться наступним чином: 

1) Умови навколишнього середовища та проведення випробувань: 

Цикли перемикання повинні проводитися в приміщенні з температурою 

навколишнього середовища 25 ± 10°C та середньою швидкістю повітря менше 

0,2 м/с.  

Цикли перемикання проводять при атмосферному повітрі у 

вертикальному положенні зразка. Однак, якщо виробник або імпортер 

задекларував джерело світла як придатне для використання лише в певній 

орієнтації, тоді зразок повинен бути встановлений саме у такій орієнтації.  

Під час циклів перемикання повинна застосовуватись напруга з 

допустимим відхиленням у межах 2%. Загальний вміст гармоніки напруги 

живлення не повинен перевищувати 3%. Стандарти дають рекомендації щодо 

джерела напруги живлення. Джерела світла, призначені для роботи від напруги 

мережі, повинні випробовуватися з джерелом живлення 230В, 50Гц, навіть 

якщо вироби можуть працювати в умовах змінного джерела живлення. 

2) Метод випробувань на довговічність:  

Початкове вимірювання світлового потоку: потрібно виміряти світловий 

потік джерела світла перед початком циклу перемикання випробувань на 

довговічність. 

Цикли перемикання: використовуйте джерело світла протягом 1200 

повторюваних безперервних циклів без зупинок. Один повний цикл 

перемикання складається з 150 хвилин увімкнення джерела світла на повну 

потужність, після чого джерело світла вимикається на 30 хвилин. Зафіксований 

час роботи (тобто 3000 годин) включає тільки періоди циклу перемикання, 

коли джерело світла було увімкнено, тобто загальний час тестування становить 

3600 годин. 

Фінальне вимірювання світлового потоку: по закінченню 1200 циклів 

перемикання потрібно визначити, чи жодне з джерел світла не вийшло з ладу 

(див. «Коефіцієнт довговічності» в додатку 4, таблиця 6, цього Технічного 

регламенту) та виміряти світловий потік джерел світла, які не вийшли з ладу. 

Для кожної одиниці з вибірки, які не вийшли з ладу, потрібно поділити 

виміряний кінцевий світловий потік на виміряний початковий потік. 

Визначити середнє від отриманих значень за всіх одиниць, які не вийшли з 
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ладу, щоб розрахувати визначене значення для визначення коефіцієнта 

стабільності світлового потоку XLMF %. 


