
 Додаток 2 

до Технічного регламенту 

 

Вимоги до екодизайну  

 

Для цілей відповідності та перевірки відповідності вимогам цього 

Технічного регламенту вимірювання та розрахунки проводяться із 

застосуванням стандартів з переліку національних стандартів для цілей 

застосування цього Технічного регламенту або із застосуванням інших 

надійних, точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнані 

сучасні методи.  

 I.  Вимоги до енергоефективності:  

Через 1.5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом 

заявлене значення енергоспоживання джерела світла Pon не повинно 

перевищувати максимально дозволену потужність Ponmax (Вт), визначену як 

функцію заявленого корисного світлового потоку Φ use (лм) та заявленого 

індексу кольоропередачі CRI (-) у наступний спосіб:  

Ponmax = C × (L + Φ use /(F × η)) × R;  

де:  

η  - порогова ефективність, лм/Вт, наведено в таблиці 1, 

L - коефіцієнт кінцевих втрат, наведено в таблиці 1, залежно від типу 

джерела світла, Вт.  

Вищенаведені величини є константами, що використовуються для 

обчислень і не відображають справжніх параметрів джерел світла. Порогова 

ефективність не є мінімально необхідною ефективністю. Порогову 

ефективність можна обчислити, поділивши корисний світловий потік на 

обчислену максимально дозволену потужність;  

 

C   - коригувальний коефіцієнт, основні значення, залежно від типу джерела 

світла та доповнення до поправочного коефіцієнта для спеціальних 

характеристик джерела світла, вказані в таблиці 2. 

F   - коефіцієнт ефективності:  

1,00 для неспрямованих джерел світла (NDLS, з використанням загального 

потоку);  

0,85 для спрямованих джерел світла (DLS, з використанням потоку в 

конусі).  

R - індекс кольоропередачі:  
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R=0,65 для CRI ≤ 25;  

R=(CRI+80)/160 для CRI > 25, округляється до двох знаків після коми.  

Таблиця 1 

Порогова ефективність (η) і коефіцієнт кінцевих втрат (L) 

Опис джерела світла  

η  L  

[лм/Вт]  [Вт]  

LFL T5-HE  98,8  1,9  

LFL T5-HO, 4 000 ≤ Φ ≤ 5 000 

лм  
83,0  1,9  

LFL T5-HO, інший показник лм  79,0  1,9  

FL T5 кільцеве 79,0  1,9  

FL T8 (включаючи U-подібне 

FL T8)  
89,7  4,5  

Для FL T8 2-foot, 4-foot і 5-foot  

(*1) 

120,0  1,5  

Джерело світла з магнітною 

індукцією, будь-яка 

довжина/потік  

70,2  2,3  

CFLni  70,2  2,3  

FL T9 кільцеве 71,5  6,2  

HPS одноцокольне  88,0  50,0  

HPS двоцокольне 78,0  47,7  

MH ≤ 405 Вт одноцокольне 84,5  7,7  

MH > 405 Вт одноцокольне 79,3  12,3  

MH керамічне, двоцокольне 84,5  7,7  

MH кварцеве, двоцокольне 79,3  12,3  

Органічний світлодіод (OLED)  65,0  1,5  
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HL G9, G4 та GY6.35  (* 2) 
19,5  7,7  

HL R7s ≤ 2700 лм  26,0  13,0  

Інші джерела світла, що не 

зазначені вище 

120,0  1,5 (* 3)  

(* 1) Через 3,5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом.  

(* 2) Впродовж 3,5 років після набрання чинності цим Технічним регламентом. 

(* 3) Для під’єднаних джерел світла (CLS) застосовується коефіцієнт L = 2,0.  

Таблиця 2 

Коригувальний коефіцієнт C залежно від характеристик джерела світла 

Тип джерела світла  Основне значення C  

Неспрямоване (NDLS), що працює не 

від мережі (NMLS)  

1,00  

Неспрямоване (NDLS), що працює  

від мережі (MLS)  

1,08  

Спрямоване (DLS), що працює 

не від мережі (NMLS)  

1,15  

Спрямоване (DLS), що працює від 

мережі (MLS)  
1,23  

Спеціальні функції джерел світла  Поправки до C  

FL або HID з CCT > 5 000 K  +0,10  

FL з CRI > 90  0,10  

HID з другою оболонкою  +0,10  

MH NDLS > 405 Вт з непрозорою 

колбою 
+0,10  

DLS з антибліковим екраном +0,20 

Джерело світла з можливістю зміни 

кольору (CTLS) 
+0,10 

Джерела світла високої яскравості 

(HLLS) 
+ 0,0058·яскравість-HLLS – 0,0167 

Там, де це застосовано, поправки до коригувального коефіцієнта C сумуються. 
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Поправки для HLLS не поєднується з базовим значенням C для DLS 

(базове значення C для NDLS застосовують для HLLS). 

Джерела світла, які дозволяють кінцевому користувачеві адаптувати 

спектр та/або кут випромінення світла, що випромінюється, змінюючи 

таким чином значення корисного світлового потоку, індекс кольоропередачі 

(CRI) та/або корельовану колірну температуру (CCT) та/або зміну 

спрямованого/неспрямованого статусу джерела світла, оцінюються за 

допомогою референтного налаштування керування. 

Потужність джерела світла в режимі очікування Psb не повинна 

перевищувати 0,5 Вт.  

Потужність під’єднаного джерела світла в режимі очікування Pnet не 

повинно перевищувати 0,5 Вт.  

Допустимі значення Psb та Pnet не додаються.  

Через 1,5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом 

застосовуються значення, наведені в таблиці 3 для мінімальних вимог 

енергоефективності самостійного пристрою керування, що працює при 

повному навантаженні: 

Таблиця 3  

Мінімальна енергоефективність для самостійного пристрою керування 

при повному навантаженні 

Заявлена вихідна потужність 

пристрою керування (Pcg)  або 

заявлена потужність джерела 

світла (Pls) у Вт, 

відповідно до умов 

Мінімальна енергоефективність 

Пристрій керування для джерел 

світла HL 
 

всі потужності Pcg 0,91 

Пристрій керування для джерел 

світла FL   
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Pls ≤ 5  

5 < Pls ≤ 100  

100 < Pls  

0,71 

Pls/(2 × √(P ls /36) + 38/36 × Pls+1) 

0,91 

Пристрій керування для джерел 

світла HID   

Pls ≤ 30  

30 < Pls ≤ 75  

75 < Pls ≤ 105  

105 < Pls ≤ 405  

                 405 < Pls 

0,78 

0,85 

0,87 

0,90 

0,92 

Пристрій керування для джерел 

світла  LED або OLED  

 усі потужності Pcg Pcg 
0,81 /(1,09 × Pcg 0,81 + 2,10) 

 

Самостійні пристрої керування, які можуть працювати з різною 

потужністю, повинні відповідати вимогам таблиці 3, відповідно до 

максимальної заявленої потужності, за якою вони можуть функціонувати. 

Потужність самостійного пристрою керування без навантаження Pno не 

повинна перевищувати 0,5 Вт. Це стосується лише самостійного пристрою 

керування, для якого виробник або імпортер зазначив у технічній 

документації, що він розроблений для режиму роботи без навантаження.  

Потужність під’єднаного самостійного пристрою керування в режимі 

очікування Pnet не повинно перевищувати 0,5 Вт. Допустимі значення Psb та 

Pnet не додаються.  

II. Функціональні вимоги 

Через 1,5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом до 

джерел світла застосовуються функціональні вимоги, зазначені в таблиці 4: 
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Таблиця 4  

Функціональні вимоги до джерел світла 

Кольоропередача CRI ≥ 80 (крім HID, де Φ use > 4 клм, а також для джерел світла, 

призначених для використання на відкритому повітрі, у 

промислових або інших застосуваннях, де стандарти освітлення 

дозволяють CRI < 80, якщо на упаковці джерела світла та у всій 

відповідній друкованій та електронній документації є на це чітка 

вказівка)  

Коефіцієнт потужності 

(DF, cos φ 1 ) на вході 

живлення P on для LED 

та OLED MLS  

Без обмежень при  Pon ≤ 5 Вт,  

DF ≥ 0,5 при 5 Вт < Pon ≤ 10 Вт,  

DF ≥ 0,7 при 10 Вт < Pon ≤ 25 Вт 

DF ≥ 0,9 при 25 Вт < Pon  

Коефіцієнт збереження 

світлового потоку (для 

LED та OLED)  

Коефіцієнт збереження світлового потоку X LMF % після 

випробувань на довговічність згідно з додатком 5 має бути 

мінімум XLMF,MIN % і обчислюється в такий спосіб:  

XLMF,MIN%  

де L 70 – заявлене L 70 B 50 строку служби (в годинах)  

Якщо обчислене значення X LMF,MIN перевищує 96,0 %, 

використовується значення X LMF,MIN 96,0 %  

Коефіцієнт довговічності 

(для LED і OLED)  

Джерела світла мають працювати, як зазначено в рядку 

«Коефіцієнт довговічності (для LED та OLED)» додатку 4, 

таблиці 6, після тестування на витривалість, відповідно до 

додатку 5. 

Рівномірність кольору 
для джерел світла LED 
та OLED  

Варіація координат кольоровості в межах шестиступінчастого 

еліпса Макадама або менше.  

Мерехтіння для LED та 
OLED MLS 

Pst LM ≤ 1,0 при повному навантаженні 

Стробоскопічний ефект 
для LED та OLED MLS 

SVM ≤ 0,9 при повному навантаженні (за винятком джерел світла, 
призначених для використання на відкритому повітрі, у 
промислових або інших застосуваннях, де стандарти освітлення 
дозволяють CRI < 80)  

SVM ≤ 0,4 при повному навантаженні (за винятком джерел світла, 

призначених для використання на відкритому повітрі, у 

промислових або інших застосуваннях, де стандарти освітлення 

дозволяють CRI < 80) (*3) 

(*3) Через 4,5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом 
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III. Вимоги до інформації 

Через 1,5 роки після набрання чинності цим Технічним регламентом 

застосовуються такі вимоги до інформації:  

Інформація для відображення на самому джерелі світла: 

Для всіх джерел світла, крім CTLS, LFL, CFLni, інших FL і HID, 

значення та фізична одиниця корисного світлового потоку (lm) і 

корельована колірна температура (K) повинні відображатися розбірливим 

шрифтом на поверхні, якщо: після позначення інформації, пов'язаної з 

безпекою, для неї буде достатньо місця без зайвих перешкод для 

випромінювання світла.  

Для спрямованих джерел світла також вказується кут випромінення (°).  

Якщо є місце лише для двох значень, мають зазначатися корисний 

світловий потік і відповідна колірна температура. Якщо є місце лише для 

одного значення, має зазначатися корисний світловий потік. 

Інформація, яка має бути видимою на упаковці: 

1. Джерело світла, що вводиться в обіг, а не виріб, що містить елементи  

Джерело світла при введенні в обіг повинно містити на упаковці чітку 

та розбірливу інформацію: 

1) корисний світловий потік (Φuse) шрифтом, щонайменше вдвічі 

більшим за позначення про живлення в увімкненому режимі (Pon), з чітким 

позначенням, чи відноситься це до потоку в кулі (360°), у широкому конусі 

(120°) чи у вузькому конусі (90°); 

2) корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, 

також виражена графічно або словами, або діапазон корельованих колірних 

температур, які можна встановити; 

3) кут випромінення в градусах (для спрямованого джерела світла) або 

діапазон кутів випромінення, які можна встановити; 

4) детальні відомості про електричний інтерфейс, наприклад тип 

цоколя або з’єднання, тип джерела живлення (напруга 230 В змінного 

струму, 50 Гц, 12 В постійного струму); 

5) строк служби L70 B50 для джерел світла LED та OLED, в годинах;  

6) потужність в робочому режимі, Pon, (Вт);  
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7) потужність в режимі очікування Psb, (Вт), округлене до другого знаку 

після коми. Якщо значення дорівнює нулю, його можна не зазначати на 

упаковці; 

8) потужність в мережевому режимі очікування для CLS Pnet (Вт), 

округлене до другого знаку після коми. Якщо значення дорівнює нулю, його 

можна не зазначати на упаковці; 

9) індекс кольоропередачі, округлено до найближчого цілого числа, або 

діапазон значень CRI, які можна встановити; 

10) якщо CRI< 80, а джерело світла призначене для використання на 

відкритому повітрі, у промислових або інших застосуваннях, де стандарти 

освітлення дозволяють CRI < 80, це має бути чітко зазначено. Для джерела 

світла HID з корисним світловим потоком > 4000 лм це зазначати не  

обов’язково; 

11) якщо джерело світла розроблено для оптимального використання в 

нестандартних умовах (наприклад, температура навколишнього середовища 

Ta ≠ 25 °C або необхідне специфічне керування температурою): зазначити 

інформацію про такі умови; 

12) попередження, якщо джерело світла не може бути затемнено або 

може бути затемнено лише за допомогою певних димерів або спеціальних 

методів дротового або бездротового затемнення. В такому разі, список 

сумісних димерів та/або методів повинен бути наданий на веб-сайті 

виробника; 

13) якщо джерело світла містить ртуть: попередження про вміст ртуті 

в мг, округлений до одного знаку після коми; 

14) якщо джерело світла містить ртуть: попередження про те, що воно 

не повинно бути утилізоване як несортовані комунальні відходи. 

Підпункти 1 – 4 пункту 1 розділу III мають бути позначені на упаковці 

в інструкції, призначеній для потенційного покупця; щодо інших пунктів це 

також рекомендується, якщо дозволяє місце. 

Для джерел світла, які можна налаштувати на випромінювання світла з 

різними характеристиками, інформація повинна бути надана для 

референтного налаштування джерела керування. Крім того, може бути 

вказано діапазон доступних значень. 

Інформація не потребує точного формулювання зі списку вище. Крім 

того, вона може бути відображена у вигляді знаків, малюнків або символів. 
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2. Самостійний пристрій керування:  

Самостійний пристрій керування, введений в обіг як окремий продукт, 

а не частина виробу, повинен мати на упаковці чітку та видиму інформацію 

для потенційних споживачів, а саме: 

1) максимальну вихідну потужність пристрою керування (для HL, LED та 

OLED) або потужність джерела світла, для якого призначений пристрій 

керування (для FL та HID); 

2) тип (типи) джерела світла, для якого вона призначена;  

3) ККД при повному навантаженні, виражений у відсотках; 

4) потужність без навантаження (Pno), виражене у Вт і округлене до другого 

знаку після коми, або зазначення того, що пристрій не призначено для 

роботи в режимі без навантаження. Якщо значення дорівнює нулю, воно 

може не вказуватися на упаковці, але, тим не менш, має бути зазначено в 

технічній документації та на веб-сайтах; 

5) потужність в режимі очікування (Psb), виражене у Вт і округлене до 

другого десяткового знаку. Якщо значення дорівнює нулю, воно може не 

вказуватися на упаковці, але, тим не менш, має бути зазначено в технічній 

документації та на веб-сайтах;  

6) там, де це застосовано, потужність в мережевому режимі очікування 

(Pnet), виражене у Вт і округлене до другого знаку після коми. Якщо 

значення дорівнює нулю, воно може не вказуватися на упаковці, але, тим не 

менш, має бути зазначено в технічній документації та на веб-сайтах;  

7) попередження, якщо пристрій керування не підходить для затемнення 

джерела світла або може використовуватися лише з певними типами 

джерела світла, які можуть затемнюватися, або з використанням 

спеціальних дротових або бездротових методів затемнення. В останніх 

випадках детальна інформація про умови, в яких пристрій керування може 

використовуватися для затемнення, надається на веб-сайті виробника або 

імпортера;  

8) QR-код, що перенаправляє на веб-сайт з вільним доступом виробника, 

імпортера або уповноваженого представника, або на інтернет-адресу такого 

веб-сайту, де можна знайти повну інформацію про пристрій керування.  

Інформація не обов’язково повинна дослівно відтворювати наведені 

вище формулювання. Натомість, її можна відображати у формі графіків, 

зображень або символів. 
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Інформація, яка має бути оприлюднена на веб-сайті виробника, 

імпортера або уповноваженого представника з вільним доступом: 

1. Самостійний пристрій керування:  

Для будь-якого самостійного пристрою керування, що введений в обіг, 

наведена нижче інформація має відображатися принаймні на одному веб-

сайті з вільним доступом:  

- інформація, зазначена в пункті 2 розділу III, крім підпункту 8 пункту 2 

розділу III; 

- зовнішні розміри, мм;  

- маса в грамах пристрою керування без упаковки та без частин керування 

освітленням та частин не для освітлення, якщо такі є та якщо їх можна 

фізично відокремити від пристрою керування;  

- інструкції щодо того, як вилучити елементи керування освітленням та 

частини не для освітлення, якщо такі є, або як їх вимкнути або мінімізувати 

їхнє споживання електроенергії під час тестування пристроїв керування для 

цілей ринкового нагляду;  

- якщо пристрій керування можна використовувати з джерелом світла з 

можливістю затемнення, перелік мінімальних характеристик, які повинно 

мати джерело світла, щоб бути повністю сумісним з пристроєм керування 

під час затемнення, та, можливо, список сумісних джерел світла з 

можливістю затемнення;  

- рекомендації щодо утилізації після закінчення терміну служби відповідно 

до діючих нормативно-правових актів  

Інформація не обов’язково повинна дослівно відтворювати наведені 

вище формулювання. Натомість, її можна відображати у формі графіків, 

зображень або символів. 

Технічна документація: 

1. Інформація, яка має бути оприлюднена на веб-сайті виробника, 

імпортера або уповноваженого представника також має міститися у 

технічній документації. 

Інформація щодо виробів, зазначених у пункті 3 додатку 3: 

Для джерел світла та самостійних пристроїв керування, зазначених у 

пункті 3 додатку 3, цільове призначення має бути зазначено в технічній 
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документації для оцінки відповідності згідно з пунктом 6 цього Технічного 

регламенту та на всіх формах пакування, інформації про виріб та реклами 

разом із чітким зазначенням того, що джерело світла або самостійний 

пристрій керування не призначені для використання в інших застосуваннях.  

Технічна документація, розроблена для цілей оцінки відповідності, 

згідно з пунктом 6 цього Технічного регламенту, має містити перелік 

технічних параметрів, які роблять конструкцію виробу специфічною для 

того, щоб претендувати на звільнення.  

Зокрема, для джерел світла, зазначених у підпункті 16 пункту 3 

додатку 3, має бути зазначено: «Це джерело світла призначене лише для 

використання споживачами, чутливими до світла. Використання цього 

джерела світла призведе до збільшення вартості енергії в порівнянні з 

еквівалентним, більш енергоефективним виробом». 


