
Додаток 4 

до Технічного регламенту 

 

Процедура перевірки для цілей ринкового нагляду 

 

Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, застосовуються 

органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися 

виробником або імпортером для встановлення значень у технічній 

документації або під час інтерпретації цих значень для досягнення 

відповідності або підвищення рівня продуктивності. 

 

Якщо модель розроблена таким чином, щоб мати можливість виявляти, 

що вона випробовується (наприклад, шляхом розпізнавання умов 

випробувань або циклу випробувань), і спеціально реагувати, автоматично 

змінюючи свої характеристики під час тестування з метою досягнення більш 

сприятливого рівня для будь-якого з параметрів, визначених у цьому 

Технічному регламенті або включених до технічної документації або 

включених до будь-якої наданої документації, модель та всі еквівалентні 

моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам. 

 

При проведенні перевірки відповідності джерел світла та самостійних 

пристроїв керування вимогам Технічного регламенту що встановлює вимоги 

до екодизайну для джерел світла та самостійних пристроїв керування (далі — 

Технічний регламент), органи державного ринкового нагляду повинні 

застосовувати наступну процедуру. 

1. Органи державного ринкового нагляду перевіряють по одній одиниці 

для кожної моделі.  

2. Модель джерела світла або самостійного пристрою керування 

вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо:  

- заявлені значення, відповідають вимогам, наведеним у додатку 2 до 

Технічного регламенту в технічній документації та, у відповідних випадках, 

значення, які використовуються для розрахунку цих показників, не є 

вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних 

вимірювань проведених відповідно до додатка 5 до Технічного регламенту; 

- заявлені значення, відповідають вимогам, наведеним у Технічному 

регламенті, а необхідна інформація про продукт, надана виробником,  

імпортером або уповноваженим представником, не містить значень, які є 

більш сприятливими для виробника, імпортера або уповноваженого 

представника, ніж задекларовані значення; 

- під час проведення перевірки органами державного ринкового 

нагляду одиниці моделі, визначені значення відповідають відповідним 

допустимим похибкам, наведеним у таблиці 6 цього додатку, де «визначене 

значення» означає середнє арифметичне за випробуваними одиницями 

вимірювання значення для заданого параметра або середнє арифметичне 

значень параметрів, розрахованих із виміряних значень;  
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- органи державного ринкового нагляду перевіряють одиницю моделі, 

стосовно того чи виробник, імпортер або уповноважений представник 

запровадив систему, що відповідає вимогам другого абзацу пункту 8 

Технічного регламенту; 

- під час проведення перевірки одиниці моделі органи державного 

ринкового нагляду визначають чи вона відповідає вимогам третього абзацу 

пункту 8 Технічного регламенту та вимогам до інформації у пункті 3 додатку 

2 до Технічного регламенту. 

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому-шостому пункту 2 

цього додатку, не досягнуті, модель джерела світла або самостійного 

пристрою керування та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не 

відповідають вимогам цього Технічного регламенту. 

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі 

похибки, наведені в таблиці 6, і використовують процедуру, описану в цьому 

додатку. Для параметрів таблиці 6 не застосовуються інші похибки, 

наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними 

гармонізованим європейським стандартам або будь-яким іншим методам 

вимірювання. 

 

Таблиця 6 

Допустимі похибки 

 

Параметр  
Розмір 

вибірки  
Допустимі похибки  

Потужність при 

повному навантаженні 

P on [Вт]:  

  

P on ≤ 2 Вт  10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 0,20 

Вт.  

2 Вт < P on ≤ 5 Вт 10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 10 %.  

5 Вт < P on ≤ 25 Вт 10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 5 %.  

25 Вт < P on ≤ 100 Вт 10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 5 %.  

100 Вт < P on  10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 
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2,5 %.  

Коефіцієнт 

потужності [0-1]  

10  Визначене значення не повинно бути 

меншим за заявлене значення мінус 0,1 

одиниці.  

Корисний світловий 

потік Φuse [лм]  

10  Визначене значення не повинно бути 

меншим за заявлене значення мінус 10 %.  

Потужність без 

навантаження Pno , 

потужність в режимі 

очікування Psb та 

потужність в 

мережевому в режимі 

очікування Pnet [Вт]  

10  Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 0,10 

Вт.  

CRI [0-100]  10  Визначене значення не повинно бути 

меншим за заявлене більше ніж на 2,0 

одиниці.  

Мерехтіння [Pst LM] 

та стробоскопічний 

ефект [SVM]  

10  
Визначене значення не повинно 

перевищувати заявлене більше ніж на 0,1.  

Рівномірність кольору 

[кроки еліпса 

Макадама]  

10  Визначена кількість кроків не повинна 

перевищувати заявленої кількості кроків. 

Центром еліпса Макадама є центр, 

заявлений постачальником з допуском 

0,005 одиниць. 

Кут випромінювання 

(градусів)  

10  Визначене значення не повинно 

відрізнятися від заявленого більше ніж на 

25 %.  

ККД пристрою 

керування [0-1]  

3  Визначене значення не повинно бути 

меншим за заявлене значення мінус 0,05 

одиниці.  

Коефіцієнт 

збереження 

світлового потоку 

(для LED та OLED)  

10  Визначене X LMF % вибірки після 

тестування в додатку V цього Регламенту 

має бути не нижчим за X LMF,  

MIN % (1).   
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Коефіцієнт 

довговічності(для 

LED та OLED)  

10  Принаймні 9 джерел світла тестової 

вибірки повинні бути працездатними після 

завершення тестування відповідно до 

додатку 5 до цього Технічного регламенту. 

Частота збудження 

[%]  

10  Визначене значення не повинно бути 

меншим за заявлене значення мінус 5 %.  

Корельована колірна 

температура [K]  

10  Визначене значення не повинно 

відрізнятися від заявленого більше ніж на 

10 %.  

(1) Немає похибки, пов’язаної з цим параметром, оскільки це фіксована вимога, і виробник 

повинен задекларувати значення L70  B 50 для її дотримання.  

 

Лінійні джерела світла, які масштабуються, але мають дуже велику 

довжину, наприклад світлодіодні стрічки або струнні лампи, верифікаційне 

тестування органів ринкового нагляду розглядає довжину 50 см, або, якщо 

джерело світла не можна масштабувати, найближче значення до 50 см. 

Виробник або імпортер джерела світла повинен вказати, який самостійний 

пристрій керування підходить для цієї довжини.  

При верифікації, чи є виріб джерелом світла, органи ринкового нагляду 

порівнюють виміряні значення для координат кольоровості (x і y), світлового 

потоку, щільності світлового потоку та індексу кольоропередачі 

безпосередньо з граничними значеннями, наведеними у визначенні джерела 

світла в пункті 3 цього Технічного регламенту, без застосування будь-яких 

допусків. Якщо будь-яка з 10 одиниць у вибірці відповідає умовам джерела 

світла, модель виробу вважається джерелом світла.  

Джерела світла, у яких кінцевий споживач може керувати, вручну або 

автоматично, безпосередньо або дистанційно, інтенсивністю світла, 

кольором, корельованою колірною температурою, спектром та/або кутом 

випромінюваного світла, оцінюються за допомогою еталонного 

налаштування керування. 


