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Dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej źródeł światła 

 

Od 1 września 2013 roku weszła w życie Dyr. 874/2012 dotycząca efektywności energetycznej źródeł 

światła. Jest ona ściśle związana z Dyr. 1194/2012 (dot. lamp kierunkowych i LED). 

Zgodnie z Dyrektywą : 

„Dystrybutorzy lamp elektrycznych dopilnowują, aby: 

a) Każdy model oferowany na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej ostatecznemu 

właścicielowi, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, był wprowadzany  do   obrotu   wraz  

z informacjami dostarczanymi przez dostawców 

b) Wszelkie reklamy, formalne oferty cenowe lub przetargowe podające informacje związane ze 

zużyciem energii lub ceną danego modelu określały klasę EE (efektywności energetycznej) 

c) Wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu, które opisują jego 

szczegółowe parametry techniczne, określały klasę efektywności energetycznej tego modelu” 

 

Aby wypełnić te wymagania , na naszych opakowaniach znajdują się tabele EE (Efektywności Energetycznej 

według wzoru wprowadzonego tą dyrektywą. 

Przykład: 
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Minimalne wymagania dotyczące lamp kierunkowych i LED  

 

Od 1 września 2013r. weszła w życie Dyr. 1194/2012, która określa wymagania dotyczące lamp 
kierunkowych i LED. 

Zgodnie z tą dyrektywą, minimalne wymagania dla źródeł LED są następujące: 

1. Liczba cykli włącz/wyłącz, poprzedzająca awarię, nie może być mniejsza niż 15 000, jeśli trwałość lampy 
jest ≥ 30 000h, lub połowa znamionowej trwałości wyrażonej w godzinach – jeśli < 30 000h 

2. Zapłon lampy LED musi nastąpić w czasie krótszym niż 0,5s 
3. 95% wartości strumienia świetlnego powinno być osiągnięte w czasie krótszym niż 2s. 
4. Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji nie może być większy niż 5% po 1000h 
5. Współczynnik oddawania barw (Ra) nie może być mniejszy niż 80. Dopuszcza się Ra ≥ 65, jeśli lampa 

jest przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do zastosowań przemysłowych. Jeśli taki fakt ma miejsce 
to informację taką, zgodnie z wymogami, należy podać na stronie www lub w inny ogólnie dostępny 
sposób.  

6. Różnica współrzędnych chromatyczności musi się mieścić w 6-cio stopniowej elipsie McAdama lub 
mniejsza. Oznacza to, że różnica w barwie białej dla tej samej temperaturu barwowej różnych źródeł nie 
powinna być rozpoznawalna dla ludzkiego oka. 

7. Współczynnik mocy dla lamp z wbudowanym osprzętem sterującym powinien wynosić : 
        P ≤  2W brak wymogu 

        2W < P ≤  5W PF >0,4 

        5W < P ≤ 25W PF >0,5 

        P > 25W PF > 0,9 

W praktyce źródła led nie mogą być w klasie EE niższej niż A. 
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Spełniając wymogi Dyrektywy 1194/2012, wszystkie wymagane informacje podajemy na opakowaniach.           
Są to: 

a) Nominalny użyteczny strumień świetlny przedstawiony czcionką dwa razy większą niż 
przedstawienie nominalnej mocy lampy; 

 

b) Nominalny okres trwałości lampy wyrażony w godzinach (nie dłuższy niż trwałość znamionowa); 

 

c) Temperatura barwowa, wyrażona jako wartość w stopniach Kelwina, a także wyrażona graficznie 
lub słownie; 

  

d) Liczba cykli włącz/wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji; 

 

e) Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego (w przypadku gdy czas ten jest 
krótszy niż 1s, można podać „pomijalny”) 
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f) Stosowne ostrzeżenie w przypadku, jeśli lampa nie jest przeznaczona do ściemniania lub może 

współpracować tylko z określonymi ściemniaczami; w drugim przypadku na stronie  
internetowej producenta zamieszcza się również wykaz kompatybilnych ściemniaczy; 

 

g) W przypadku gdy lampa przeznaczona jest do optymalnej eksploatacji w warunkach odbiegających 
od standardowych (np. w temperaturze otoczenia Ta ≠ 25°C lub gdy konieczne jest zarządzanie 
termiczne), należy podać informację o tych warunkach; 

h) Wymiary lampy w milimetrach (długość i największa średnica) 

 

i) Nominalny kąt promieniowania w stopniach; 

 

j) W przypadku gdy kąt promieniowania lampy wynosi ≥ 90°, a jego użyteczny strumień świetlny 
określony w pkt 1.1 niniejszego załącznika należy mierzyć dla stożka o kącie 120°, ostrzeżenie, że 
lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego; 

 

k) W przypadku gdy trzonek lampy jest tego samego typu, co stosowany w lampach żarowych, ale jej 
wymiary są inne niż wymiary lamp żarowych, które ma ona zastąpić, rysunek przedstawiający 
porównanie wymiarów lampy z wymiarami lamp żarowych, które zastępuje 

Zgodnie z tą Dyrektywą na produktach (na trzonku lub bańce źródła światła)umieszczamy następujące 
informacje: 

- strumień świetlny w lumenach [lm] 

- temperaturę barwową w stopniach Kelvina [K] 

- kąt rozsyłu światła w stopniach [°] 

Jeżeli na produkcie brakuje miejsca na te wszystkie trzy informacje, to umieszczamy 2 lub 1  
w kolejności ważności podanej powyżej. 

 


