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TIESĪBU AKTI,  KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS 
IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

Saskaņā  ar  starptautisko  publisko  tiesību  normām  juridisks  spēks  ir  tikai  ANO  EEK  dokumentu  oriģināliem.  Šo  noteikumu  statuss  un  spēkā 
stāšanās  datums  jāpārbauda  ANO  EEK  statusa  dokumenta  TRANS/WP.29/343  jaunākajā  redakcijā,  kas  pieejama  tīmekļa  vietnē

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
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–  Vienoti  noteikumi  attiecībā  uz  mehānisko  transportlīdzekļu  un  to  piekabju  atpakaļgaitas  un 

manevrēšanas  lukturu  apstiprinājumu
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0. DARBĪBAS  JOMA

Šie  noteikumi  attiecas  uz:

a) M,  N,  O,  un  T  kategorijas  transportlīdzekļu  atpakaļgaitas  lukturiem (1);

b) M  un  N  kategorijas  transportlīdzekļu  manevrēšanas  lukturiem.

1. DEFINĪCIJAS

Šajos  noteikumos:

1.1. “Atpakaļgaitas  lukturis”  ir  lukturis,  ko  izmanto  ceļa  apgaismošanai  transportlīdzekļa  aizmugurē  un  lai  brī
dinātu  pārējos  satiksmes  dalībniekus  par  to,  ka  transportlīdzeklis  brauc  atpakaļgaitā  vai  gatavojas  to 
darīt.

1.2. “Manevrēšanas  lukturis”  ir  lukturis,  ko  izmanto  papildu  apgaismojumam  transportlīdzekļa  sānos,  lai  palī
dzētu  lēnas  manevrēšanas  laikā.

1.3. Uz  šiem  noteikumiem  attiecas  definīcijas,  kas  dotas  Noteikumos  Nr.  48  un  to  grozījumu  sērijās,  kas  ir 
spēkā  dienā,  kad  iesniegts  tipa  apstiprinājuma  pieteikums.

1.4. “Atpakaļgaitas/manevrēšanas  lukturu  dažādi  tipi”  ir  lukturi,  kas  atšķiras  pēc  šādām  būtiskām  pazīmēm:

a) tirdzniecības  nosaukums  vai  preču  zīme;

b) optiskās  sistēmas  raksturlielumi  (intensitātes  līmeņi,  gaismas  sadales  leņķi,  gaismas  avota  kategorija, 
gaismas  avota  modulis  utt.).

Gaismas  avota  krāsas  vai  jebkura  filtra  krāsas  maiņa  nav  tipa  maiņa.

1.5. Šajos  noteikumos  atsauces  uz  standarta  (etalona)  kvēlspuldzi(-ēm)  un  Noteikumiem  Nr.  37  ir  atsauces  uz 
Noteikumiem  Nr.  37  un  to  grozījumu  sērijām,  kas  ir  spēkā  dienā,  kad  ir  iesniegts  tipa  apstiprinājuma 
pieteikums.

Šajos  noteikumos  atsauces  uz  standarta  (etalona)  LED  gaismas  avotu(-iem)  un  Noteikumiem  Nr.  128  ir 
atsauces  uz  Noteikumiem  Nr.  128  un  to  grozījumu  sērijām,  kas  ir  spēkā  dienā,  kad  ir  iesniegts  tipa 
apstiprinājuma  pieteikums.

2. APSTIPRINĀJUMA  PIETEIKUMS

2.1. Apstiprinājuma  pieteikumu  iesniedz  tirdzniecības  nosaukuma  vai  preču  zīmes  turētājs  vai  tā  pienācīgi 
pilnvarots  pārstāvis.

Pieteikuma  iesniedzējs  izvēlas,  vai  attiecīgo  ierīci  transportlīdzeklī  var  uzstādīt  ar  atskaites  ass  dažādu  slī
pumu  pret  transportlīdzekļa  atskaites  plaknēm  un  pret  zemi,  vai  to  var  pagriezt  ap  savu  atskaites  asi; 
šos  dažādos  uzstādīšanas  stāvokļus  norāda  paziņojuma  veidlapā.

2.2. Katra  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipa  apstiprinājuma  pieteikumam  pievieno:

2.2.1. pietiekami  sīki  izstrādātus  rasējumus  trīs  eksemplāros,  lai  varētu  identificēt  atpakaļgaitas  luktura  vai 
manevrēšanas  luktura  tipu,  ģeometriski  norādot,  kurā  vietā  uz  transportlīdzekļa  atpakaļgaitas  lukturi  vai 
manevrēšanas  lukturi  paredzēts  uzstādīt;  novērošanas  asi,  kas  testos  izmantojama  kā  atskaites  ass  (hori
zontālais  leņķis  H  =  0,  vertikālais  leņķis  V  =  0),  un  punktu,  kas  minētajos  testos  izmantojams  kā 
atskaites  centrs.  Rasējumos  norāda  vietu,  kas  paredzēta  apstiprinājuma  numuram  un  papildu  simbolam 
saistībā  ar  apstiprinājuma  marķējuma  apli.

(1) Kā definēts  Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3),  dokuments ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2,  2.  punkts. 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

L 237/2 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.8.2014

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


Turklāt  rasējumos  norāda  manevrēšanas  luktura  uzstādīšanas  augstumu  un  atskaites  ass  orientāciju  attie
cībā  pret  zemi,  vertikālo  un  garenvirziena  asi;

2.2.2. īsu  tehnisku  aprakstu,  kurā,  izņemot  lukturiem  ar  nenomaināmiem  gaismas  avotiem,  jo  īpaši  norāda:

a) noteikto  kvēlspuldzes(-džu)  kategoriju  vai  kategorijas;  kvēlspuldzes  kategorijai  jābūt  vienai  no  tām, 
kuras  ietvertas  Noteikumos  Nr.  37  un  to  grozījumu  sērijās,  kas  ir  spēkā  dienā,  kad  ir  iesniegts  tipa 
apstiprinājuma  pieteikums;  un/vai

b) noteikto  LED  gaismas  avota(-u)  kategoriju  vai  kategorijas;  šā  LED  gaismas  avota  kategorijai  jābūt  vie
nai  no  tām,  kuras  ietvertas  Noteikumos  Nr.  128  un  to  grozījumu  sērijās,  kas  ir  spēkā  dienā,  kad  ir 
iesniegts  tipa  apstiprinājuma  pieteikums;  un/vai

c) gaismas  avota  moduļa  īpašo  identifikācijas  kodu;

2.2.3. divus  paraugus.  Ja  ierīces  nav  identiskas,  bet  ir  simetriskas  un  piemērotas  tam,  lai  vienu  uzstādītu  trans
portlīdzekļa  kreisajā  pusē  un  otru  labajā  pusē,  tad  abi  iesniegtie  paraugi  var  būt  identiski  un  piemēroti 
uzstādīšanai  tikai  transportlīdzekļa  labajā  vai  tikai  kreisajā  pusē.

3. MARĶĒJUMI

Uz  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipa  paraugiem,  kas  iesniegti  apstiprinājumam:

3.1. ir  piestiprināts  pieteikuma  iesniedzēja  tirdzniecības  nosaukums  vai  preču  zīme;  šis  marķējums  ir  skaidri 
salasāms  un  neizdzēšams;

3.2. izņemot  lukturus  ar  nenomaināmiem  gaismas  avotiem,  jābūt  skaidri  salasāmam  un  neizdzēšamam  marķē
jumam,  kurā  norādīts:

a) noteiktā(-ās)  gaismas  avota(-u)  kategorija  vai  kategorijas;  un/vai

b) gaismas  avota  moduļa  īpašais  identifikācijas  kods;

3.3. vajadzības  gadījumā  jābūt  vārdam  “TOP”  (augša),  ko  marķē  horizontāli  uz  izgaismojamās  virsmas  pašas 
augšējās  daļas,  lai  novērstu  jebkuru  kļūdu,  atpakaļgaitas  lukturi  uzstādot  uz  transportlīdzekļa;

3.4. jābūt  atbilstīgai  vietai  apstiprinājuma  marķējuma  un  4.3.  punktā  noteikto  papildu  simbolu  izvietošanai; 
minēto  vietu  norāda  2.2.1.  punktā  minētajā  rasējumā;

3.5. lukturiem  ar  nenomaināmiem  gaismas  avotiem  vai  gaismas  avota  moduli(-ļiem)  jānorāda  nominālais 
spriegums  vai  sprieguma  diapazons  un  nominālā  jauda;

3.6. lukturiem  ar  gaismas  avota  moduli(-ļiem)  uz  gaismas  avota  moduļa(-ļiem)  jānorāda:

3.6.1. pieteikuma  iesniedzēja  tirdzniecības  nosaukums  vai  preču  zīme;  šim  marķējumam  jābūt  skaidri  salasā
mam  un  neizdzēšamam;

3.6.2. moduļa  īpašais  identifikācijas  kods;  šim  marķējumam  jābūt  skaidri  salasāmam  un  neizdzēšamam.  Šis  īpa
šais  identifikācijas  kods  ietver  lielos  burtus  “MD”,  kas  apzīmē  “MODULI”,  un  tiem  seko  apstiprinājuma 
marķējums  bez  apļa,  kā  noteikts  4.3.1.1.  punktā,  bet,  ja  tiek  izmantoti  vairāki  atšķirīgi  gaismas  avota 
moduļi,  jāpievieno  papildu  simboli  vai  burti;  šo  īpašo  identifikācijas  kodu  norāda  rasējumos,  kas  minēti 
2.2.1.  punktā.

Apstiprinājuma  marķējumam  nav  jābūt  tādam  pašam  kā  marķējumam  uz  luktura,  kurā  tiek  izmantots 
modulis,  bet  abiem  marķējumiem  jābūt  no  viena  un  tā  paša  pieteikuma  iesniedzēja;
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3.6.3. marķējums  par  nominālo  spriegumu  un  nominālo  jaudu.

4. APSTIPRINĀJUMS

4.1. Ja  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipa  abi  paraugi  atbilst  šo  noteikumu  prasībām,  apsti
prinājumu  piešķir.

4.2. Katram  apstiprinātajam  tipam  piešķir  apstiprinājuma  numuru.  Viena  un  tā  pati  puse  nepiešķir  vienu  un 
to  pašu  numuru  citam  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipam,  uz  kuru  attiecas  šie  notei
kumi.  Paziņojumu  par  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipa  apstiprinājumu,  apstiprinājuma 
paplašinājumu,  atteikumu,  atsaukšanu  vai  pilnīgu  ražošanas  izbeigšana  saskaņā  ar  šiem  noteikumiem 
nosūta  1958.  gada  nolīguma  pusēm,  kuras  piemēro  šos  noteikumus,  izmantojot  veidlapu,  kas  atbilst 
paraugam  šo  noteikumu  1.  pielikumā.

4.3. Katram  atpakaļgaitas  lukturim  vai  manevrēšanas  lukturim,  kas  atbilst  saskaņā  ar  šiem  noteikumiem  apsti
prinātajam  tipam,  vietā,  kas  minēta  3.4.  punktā,  un  papildus  attiecīgi  3.1.,  3.2.,  3.3.  vai  3.5.  punktā 
noteiktajam  marķējumam  piestiprina:

4.3.1. starptautisku  apstiprinājuma  marķējumu,  ko  veido:

4.3.1.1. aplis,  kurā  ir  burts  “E”  un  tās  valsts  pazīšanas  numurs,  kura  piešķīrusi  apstiprinājumu (1);  un

4.3.1.2. apstiprinājuma  numurs;

4.3.2. papildu  simbolu,  kas  sastāv  no  savstarpēji  saistītiem  burtiem  A  un  R,  kā  norādīts  šo  noteikumu  2.  pie
likumā.

Uz  ierīcēm,  kuras  atbilst  šo  noteikumu  prasībām  attiecībā  uz  manevrēšanas  lukturiem,  papildu  simbolu, 
kas  sastāv  no  burtiem  M  un  L,  kas  izvietoti  kā  norādīts  šo  noteikumu  2.  pielikumā;

4.3.3. papildu  simbolu  “AR”  vai  “ML”  tuvumā  var  norādīt  pirmos  divus  apstiprinājuma  numura  ciparus,  kuri 
norāda  šo  noteikumu  jaunāko  grozījumu  sēriju;

4.3.4. bultu,  kas  atrodas  uz  atpakaļgaitas  lukturiem,  kuru  redzamības  leņķi  ir  asimetriski  attiecībā  pret  atskaites 
asi  horizontālā  virzienā,  un  kas  ir  vērsta  uz  to  pusi,  kurā  ir  ievērotas  fotometriskās  specifikācijas  līdz 
45°  H  leņķim.

4.4. Neatkarīgi  lukturi

Ja  dažādiem  lukturu  tipiem,  kas  atbilst  vairāku  noteikumu  prasībām,  izmanto  vienu  un  to  pašu  ārējo 
izkliedētāju  vienā  vai  dažādās  krāsās,  var  uzlikt  vienu  starptautisku  marķējumu,  kas  sastāv  no  apļa,  kurā 
ir  burts  “E”  un  tās  valsts  pazīšanas  numurs,  kura  piešķīrusi  apstiprinājumu,  un  apstiprinājuma  numurs. 
Šo  apstiprinājuma  marķējumu  var  piestiprināt  jebkurā  vietā  uz  luktura  ar  nosacījumu,  ka:

4.4.1. tas  ir  redzams  pēc  lukturu  uzstādīšanas;

4.4.2. jānorāda  katras  lampas  identifikācijas  simbols  atbilstīgi  noteikumiem,  uz  kā  pamata  ir  piešķirts  apstipri
nājums,  līdz  ar  šo  noteikumu  attiecīgo  grozījumu  sēriju,  kurā  ietverti  jaunākie  būtiskie  tehniskie  grozī
jumi  apstiprinājuma  izsniegšanas  dienā,  un,  vajadzības  gadījumā,  arī  noteiktā  bulta;

4.4.3. viena  apstiprinājuma  marķējuma  sastāvdaļu  lielums  atbilst  vismaz  minimālajam  atsevišķas  atzīmes  lielu
mam,  kā  minēts  noteikumos,  uz  kuru  pamata  ir  izsniegts  apstiprinājums;

(1) 1958. gada nolīguma pušu pazīšanas numuri ir norādīti Konsolidētās rezolūcijas par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3) 3. pielikumā,
dokuments ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3. www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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4.4.4. uz  luktura  galvenā  korpusa  ir  3.4.  punktā  noteiktā  vieta  un  uz  tās  ir  apstiprinājuma  marķējums,  kas 
apliecina  faktisko(-ās)  funkciju(-as);

4.4.5. šo  noteikumu  2.  pielikuma  E  paraugā  sniegti  apstiprinājuma  marķējuma  piemēri  ar  iepriekš  minētajiem 
papildu  simboliem.

4.5. Ja  divi  vai  vairāki  lukturi  ir  tā  paša  grupētu  vai  kombinētu  lukturu  vai  optiskā  bloka  komplekta  daļa, 
apstiprinājumu  piešķir  tikai  tad,  ja  katrs  no  šiem  lukturiem  atbilst  šo  vai  citu  noteikumu  prasībām.  Luk
turi,  kuri  neatbilst  kādam  minēto  noteikumu  nosacījumam,  nedrīkst  būt  šādu  grupētu  vai  kombinētu 
lukturu  vai  optiskā  bloka  komplekta  daļa.

4.5.1. Ja  ir  konstatēts,  ka  grupēti  vai  kombinēti  lukturi  vai  optiskais  bloks  atbilst  vairāku  noteikumu  prasībām, 
var  uzlikt  vienu  starptautisku  marķējumu,  kas  sastāv  no  apļa,  kurā  ir  burts  “E”  un  tās  valsts  pazīšanas 
numurs,  kas  izdevusi  apstiprinājumu,  apstiprinājuma  numurs  un,  vajadzības  gadījumā,  arī  noteiktā  bulta. 
Šo  apstiprinājuma  marķējumu  var  piestiprināt  jebkurā  vietā  uz  grupētiem  vai  kombinētiem  lukturiem  vai 
optiskajiem  blokiem  ar  nosacījumu,  ka:

4.5.1.1. tas  ir  redzams  pēc  lukturu  uzstādīšanas;

4.5.1.2. nevienu  grupētu  vai  kombinētu  lukturu  vai  optiskā  bloka  gaismas  caurlaidīgo  daļu  nav  iespējams 
noņemt,  vienlaikus  nenoņemot  apstiprinājuma  marķējumu.

4.5.2. Katra  luktura  identifikācijas  simbols  atbilstoši  noteikumiem,  uz  kā  pamata  ir  piešķirts  apstiprinājums,  līdz 
ar  šo  noteikumu  attiecīgo  grozījumu  sēriju,  kurā  iekļauti  jaunākie  būtiskie  tehniskie  grozījumi,  kas 
ieviesti  apstiprinājuma  izsniegšanas  dienā,  ir  jānorāda:

4.5.2.1. vai  nu  uz  attiecīgās  gaismu  izstarojošās  virsmas;

4.5.2.2. vai  grupā,  lai  katrs  no  grupētajiem  vai  kombinētajiem  lukturiem  vai  optiskajiem  blokiem  būtu  skaidri 
identificējams  (sk.  trīs  iespējamos  paraugus  2.  pielikumā).

4.5.3. Viena  apstiprinājuma  marķējuma  sastāvdaļu  lielums  atbilst  vismaz  minimālajam  atsevišķas  atzīmes  lielu
mam,  kā  minēts  noteikumos,  uz  kuru  pamata  ir  izsniegts  apstiprinājums.

4.5.4. Katram  apstiprinātajam  tipam  piešķir  apstiprinājuma  numuru.  Viena  un  tā  pati  puse  nepiešķir  vienu  un 
to  pašu  numuru  citam  grupētu  vai  kombinētu  lukturu  vai  optiskā  bloka  tipam,  uz  kuru  attiecas  šie 
noteikumi.

4.6. Punktā  4.3.1.  un  4.3.2.  noteiktais  marķējums  un  simbols  ir  neizdzēšams  un  skaidri  salasāms  arī  tad, 
kad  atpakaļgaitas  lukturis  ir  uzstādīts  uz  transportlīdzekļa.

Manevrēšanas  luktura  gadījumā:

a) ir  pietiekami  liela  vieta,  lai  uz  izkliedētāja  vai  tā  aizsargapvalka  varētu  piestiprināt  apstiprinājuma 
marķējumu,  kam  jābūt  salasāmam,  kad  ierīce  ir  uzstādīta  transportlīdzeklī.  Uz  citām  ierīces  sastāvda
ļām  jābūt  ražotāja  nosaukumam  un  identifikācijas  līdzekļiem.  Ja  vieta  apstiprinājuma  marķējuma  pies
tiprināšanai  ir  ierobežota,  to  piestiprina  uz  tās  transportlīdzekļa  daļas,  kas  ir  pastāvīgi  saistīta  ar 
manevrēšanas  lukturi,  vai  uz  transportlīdzekļa  datu  plāksnītes;

b) apstiprinājuma  marķējuma  vietu  norāda  2.2.  punktā  minētajos  rasējumos  vai  arī  norāda  apstiprinā
juma  pieteikumā.
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4.7. Šo  noteikumu  2.  pielikumā  ir  sniegti  paraugi  apstiprinājuma  marķējumam  uz  viena  luktura  (1.  attēls)  un 
uz  grupētiem  vai  kombinētiem  lukturiem  vai  optiskajiem  blokiem  (2.  attēls)  ar  visiem  iepriekš  minēta
jiem  papildu  simboliem.  Burti  A  un  R  var  būt  savstarpēji  saistīti.

5. VISPĀRĪGAS  SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Katrs  paraugs  atbilst  turpmāk  norādītajām  specifikācijām.

5.2. Atpakaļgaitas  lukturus  projektē  un  konstruē  tā,  lai  normālos  lietošanas  apstākļos  neatkarīgi  no  vibrācijas, 
kurai  tie  var  būt  pakļauti,  to  darbība  būtu  pietiekami  laba  un  saglabātu  šajos  noteikumos  paredzētos 
raksturlielumus.

5.3. Ja  tiek  izmantoti  gaismas  avota  moduļi,  jāpārliecinās  par  sekojošo:

5.3.1. gaismas  avota  moduļa(-u)  konstrukcijai  ir  jābūt  tādai,  lai:

a) katru  gaismas  avota  moduli  varētu  uzstādīt  tikai  tam  paredzētajā  un  pareizajā  pozīcijā  un  lai  to 
varētu  noņemt  tikai,  izmantojot  darbarīku(-us);

b) ja  ierīces  korpusā  izmanto  vairākus  gaismas  avota  moduļus,  gaismas  avota  moduļus  ar  atšķirīgiem 
raksturlielumiem  nevarētu  savstarpēji  apmainīt  tajā  pašā  luktura  korpusā;

5.3.2. gaismas  avota  modulis(-ļi)  ir  nodrošināts(-i)  pret  manipulācijām;

5.3.3. gaismas  avota  modulis  ir  projektēts  tā,  ka  neatkarīgi  no  darbarīka(-u)  izmantošanas  to  nevar  mehāniski 
aizstāt  ar  apstiprinātu  aizvietojamu  gaismas  avotu.

5.4. Ja  tiek  izmantots(-i)  nomaināms(-i)  gaismas  avots(-i):

5.4.1. var  izmantot  jebkuras  kategorijas  vai  kategoriju  gaismas  avotu(-s),  kas  apstiprināti  saskaņā  ar  Noteiku
miem  Nr.  37  un/vai  Noteikumiem  Nr.  128,  ja  vien  Noteikumos  Nr.  37  un  to  grozījumu  sērijās,  kas  ir 
piemērojami  tipa  apstiprinājuma  laikā,  vai  Noteikumos  Nr.  128  un  to  grozījumu  sērijās,  kas  ir  piemēro
jami  tipa  apstiprinājuma  laikā,  nav  noteikti  izmantošanas  ierobežojumi;

5.4.2. ierīces  konstrukcijai  ir  jābūt  tādai,  lai  gaismas  avotu(-us)  varētu  uzstādīt  tikai  pareizajā  pozīcijā;

5.4.3. gaismas  avota  turētājs  atbilst  raksturlielumiem,  kas  noteikti  IEC  publikācijā  60061.  Piemēro  attiecīgās 
kategorijas  izmantotā  gaismas  avota  turētāja  datu  lapu.

6. IZSTAROTĀS  GAISMAS  INTENSITĀTE

6.1. Atpakaļgaismas  lukturu  gaismas  intensitātes  specifikācijas

6.1.1. Gaismas  intensitāte,  ko  izstaro  katrs  no  abiem  paraugiem,  nav  mazāka  par  turpmāk  norādīto  minimumu 
un  nepārsniedz  norādīto  maksimumu,  un  to  mēra  pret  atskaites  asi  turpmāk  norādītajos  virzienos 
(izsaka  leņķa  grādos  ar  atskaites  asi).

6.1.2. Intensitātei  pa  atskaites  asi  jābūt  vismaz  80  kandelām.

6.1.3. Izstarotās  gaismas  intensitāte  visos  virzienos,  kur  gaismu  var  novērot,  nedrīkst  pārsniegt:

300  kandelas  horizontālajos  virzienos  un  virzienos  virs  horizontālās  plaknes;

un  virzienos  zem  horizontālās  plaknes:

600  kandelas  starp  h-h  un  5°  D  un

8 000  kandelas  zem  5°  D.

6.1.4. Visos  pārējos  mērīšanas  virzienos,  kas  norādīti  šo  noteikumu  3.  pielikumā,  gaismas  intensitātei  jāatbilst 
vismaz  minimumam,  kurš  norādīts  minētajā  pielikumā.
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Taču,  ja  atpakaļgaitas  lukturi  paredzēts  uzstādīt  transportlīdzeklim  kā  daļu  no  ierīču  pāra,  fotometrisko 
intensitāti  pārbauda  vienīgi  līdz  30°  uz  iekšpusi,  kur  fotometriskai  intensitātei  jāatbilst  vismaz  25  kande
lām  (cd).

Minēto  nosacījumu  skaidri  izklāsta  apstiprinājuma  pieteikumā  un  saistītajos  dokumentos  (sk.  šo  notei
kumu  2.  punktu).

Turklāt,  ja  apstiprinājumu  piešķir,  piemērojot  iepriekš  minēto  nosacījumu,  norāde  paziņojuma  veidlapas 
11.  punktā.  “Piezīmes”  (sk.  šo  noteikumu  1.  pielikumu)  norādīs,  ka  šo  ierīci  uzstāda  tikai  kā  daļu  no 
ierīču  pāra.

6.1.5. Ja  vienā  lukturī  ir  vairāk  nekā  viens  gaismas  avots,  lukturim  jāatbilst  noteiktajai  minimālajai  intensitātei, 
kad  nedarbojas  viens  gaismas  avots,  un,  kad  darbojas  visi  gaismas  avoti,  tas  nedrīkst  pārsniegt  maksi
mālo  intensitāti.  Tādu  gaismas  avotu  grupa,  kas  savienoti  tā,  ka  viena  gaismas  avota  atteices  dēļ  visi  citi 
gaismas  avoti  pārtrauc  izstarot  gaismu,  tiek  uzskatīta  par  vienu  gaismas  avotu.

6.2. Manevrēšanas  lukturu  gaismas  intensitātes  specifikācijas

6.2.1. Kad  lukturis  ir  novietots  pieteikuma  iesniedzēja  norādītajā(-ās)  pozīcijā(-ās),  intensitāte  visos  virzienos, 
kuros  gaismu  var  redzēt,  nepārsniedz  500  kandelas.

6.2.2. Ierīci  projektē  tā,  lai  gaisma,  ko  tieši  izstaro  uz  transportlīdzekļa  sāniem,  uz  priekšu  vai  aizmuguri, 
nepārsniedz  0,5  cd  ar  šādu  leņķisko  lauku:

a) vertikālais  minimālais  leņķis  φmin  (grādos)  ir:

φmin=  arctan  (1-uzstādīšanas  augstums)/10;  kur  h  ir  uzstādīšanas  augstums  m;

b) vertikālais  maksimālais  leņķis  φmax  (grādos)  ir:

φmax  =  φmin  +  11,3.

Mērījumus  veic  horizontālā  leņķī  no  + 90°  līdz  – 90°  attiecībā  pret  līniju,  kura  šķērso  atskaites  asi  un 
kura  ir  perpendikulāra  transportlīdzekļa  vertikālajai  garenplaknei.

Mērījumu  distance  ir  vismaz  3  m.

7. TESTA  PROCEDŪRAS

7.1. Visus  mērījumus  –  gan  fotometriskos,  gan  kolorimetriskos  –  veic:

7.1.1. Lukturim  ar  nomaināmu  gaismas  avotu,  ja  tas  nav  aprīkots  ar  gaismas  avota  elektronisko  kontroles 
iekārtu,  ar  tādas  kategorijas  bezkrāsainu  standarta  gaismas  avotu,  kāda  ir  noteikta  šai  ierīcei,  padodot 
spriegumu  tā:

a) lai  kvēlspuldzes(-džu)  gadījumā  iegūtu  atskaites  gaismas  plūsmu,  kas  noteikta  attiecīgās  kategorijas 
kvēlspuldzei;

b) LED  gaismas  avotu  gadījumā  attiecīgi  6,75  V,  13,5  V  vai  28,0  V;  iegūto  gaismas  plūsmas  vērtību 
koriģē.  Korekcijas  koeficients  ir  attiecība  starp  objektīvo  gaismas  plūsmu  un  gaismas  plūsmas  vidējo 
vērtību,  kas  noteikta  ar  attiecīgo  piemēroto  spriegumu.

7.1.2. Lukturim,  kas  aprīkots  ar  nenomaināmiem  gaismas  avotiem  (kvēlspuldzes  un  citi),  attiecīgi  ar  6,75  V, 
13,5  V  vai  28,0  V.

7.1.3. Tādai  sistēmai,  kas  izmanto  gaismas  avota  elektronisko  kontroles  iekārtu,  kas  ir  luktura  daļa (1),  šā  luk
tura  ieejas  spailēs  padod  ražotāja  noteikto  spriegumu  vai,  ja  tas  nav  norādīts,  attiecīgi  6,75  V,  13,5  V 
vai  28,0  V.

(1) Šajos noteikumos “kas ir luktura daļa” nozīmē būt fiziski iekļautam luktura korpusā vai būt ārpus tā, atdalītam vai neatdalītam no luktura
korpusa, bet ko luktura ražotājs piegādā kā lukturu sistēmas daļu.
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7.1.4. Tādai  sistēmai,  kas  izmanto  gaismas  avota  elektronisko  kontroles  iekārtu,  kas  nav  luktura  daļa,  šā  luk
tura  ieejas  spailēs  padod  ražotāja  noteikto  spriegumu.

7.2. Tehniskais  dienests  ražotājam  pieprasa  gaismas  avota  elektronisko  kontroles  iekārtu,  kas  vajadzīga  gais
mas  avota  un  attiecīgo  funkciju  nodrošināšanai.

7.3. Lukturim  pievadāmo  spriegumu  norāda  paziņojuma  veidlapā,  kas  sniegta  šo  noteikumu  1.  pielikumā.

7.4. Jebkuram  lukturim,  izņemot  tos,  kas  aprīkoti  ar  kvēlspuldzi(-ēm),  gaismas  intensitātēm,  kas  mērītas  pēc 
vienas  darbības  minūtes  un  pēc  30  darbības  minūtēm,  jāatbilst  minimālajām  un  maksimālajām  prasībām. 
Gaismas  intensitātes  sadali  pēc  vienas  darbības  minūtes  var  aprēķināt,  katrā  testa  punktā  piemērojot  gais
mas  intensitātes  attiecību,  kas  mērīta  HV  pēc  vienas  darbības  minūtes  un  pēc  30  darbības  minūtēm,  kā 
tas  ir  aprakstīts  iepriekš.

7.5. Nosaka  redzamās  virsmas  robežas  gaismas  signālierīces  atskaites  ass  virzienā.

8. IZSTAROTĀS  GAISMAS  KRĀSA

Atpakaļgaitas  luktura  gadījumā  tās  gaismas  krāsai,  ko  izstaro  gaismas  sadales  tīkla  laukā,  kā  definēts 
3.  pielikuma  2.  punktā,  ir  jābūt  baltai.

Manevrēšanas  luktura  gadījumā  tās  gaismas  krāsai,  ko  izstaro  visā  gaismas  sadales  tīklā,  ir  jābūt  baltai.

Lai  pārbaudītu  šos  kolorimetriskos  raksturlielumus,  veic  testa  procedūru,  kas  aprakstīta  šo  noteikumu 
7.  punktā.  Ārpus  šā  laukuma  nedrīkst  būt  novērojamas  būtiskas  krāsas  izmaiņas.

Taču  lukturiem,  kas  aprīkoti  ar  nenomaināmiem  gaismas  avotiem  (kvēlspuldzes  un  citi),  kolorimetriskos 
raksturlielumus  pārbauda  ar  lukturos  esošajiem  gaismas  avotiem  saskaņā  ar  šo  noteikumu  7.1.  punkta 
attiecīgajiem  apakšpunktiem.

9. RAŽOŠANAS  ATBILSTĪBA

Ražošanas  atbilstības  nodrošināšanas  procedūras  atbilst  nolīguma  2.  papildinājumā  (E/ECE/324-E/ECE/
TRANS/505/Rev.  2)  izklāstītajām  procedūrām,  ievērojot  šādas  prasības:

9.1. saskaņā  ar  šiem  noteikumiem  apstiprinātus  lukturus  izgatavo  atbilstīgi  apstiprinātajam  tipam  saskaņā  ar 
6.  un  8.  punktā  noteiktajām  prasībām;

9.2. ievēro  šo  noteikumu  4.  pielikumā  noteikto  prasību  minimumu  attiecībā  uz  kontroles  procedūrām  ražoša
nas  atbilstības  nodrošināšanai;

9.3. ievēro  šo  noteikumu  5.  pielikumā  noteikto  prasību  minimumu,  kas  jāievēro  inspektoram,  ņemot 
paraugus;

9.4. tipa  apstiprinātāja  iestāde,  kas  piešķīrusi  tipa  apstiprinājumu,  jebkurā  laikā  var  pārbaudīt  katrā  ražošanas 
uzņēmumā  piemērotās  atbilstības  kontroles  metodes.  Šādas  pārbaudes  parasti  notiek  reizi  divos  gados.

10. SANKCIJAS  PAR  RAŽOŠANAS  NEATBILSTĪBU

10.1. Apstiprinājumu,  kas  saskaņā  ar  šiem  noteikumiem  piešķirts  atpakaļgaitas  luktura  vai  manevrēšanas  luk
tura  tipam,  var  atsaukt,  ja  nav  ievērotas  prasības  vai  ja  atpakaļgaitas  lukturis  vai  manevrēšanas  lukturis, 
uz  kura  ir  4.3.1.  un  4.3.2.  punktā  minētais  apstiprinājuma  marķējums,  neatbilst  apstiprinātajam  tipam.
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10.2. Ja  nolīguma  puse,  kura  piemēro  šos  noteikumus,  atsauc  iepriekš  piešķirtu  apstiprinājumu,  tā,  izmantojot 
paziņojuma  veidlapu,  kura  atbilst  paraugam  šo  noteikumu  1.  pielikumā,  informē  pārējās  nolīguma  puses, 
kuras  piemēro  šos  noteikumus.

11. PILNĪGA  RAŽOŠANAS  IZBEIGŠANA

Ja  apstiprinājuma  turētājs  pilnībā  pārtrauc  ražot  saskaņā  ar  šiem  noteikumiem  apstiprināta  atpakaļgaitas 
luktura  vai  manevrēšanas  luktura  tipu,  tas  attiecīgi  informē  tipa  apstiprinātāju  iestādi,  kas  piešķīrusi 
apstiprinājumu.  Pēc  attiecīgā  paziņojuma  saņemšanas  šī  iestāde  informē  pārējās  1958.  gada  nolīguma 
puses,  kuras  piemēro  šos  noteikumus,  izmantojot  paziņojuma  veidlapu,  kura  atbilst  paraugam  šo  notei
kumu  1.  pielikumā.

12. TO  TEHNISKO  DIENESTU  NOSAUKUMS  UN  ADRESE,  KAS  ATBILDĪGI  PAR  APSTIPRINĀJUMA  TESTU  VEIKŠANU, 
KĀ  ARĪ  TIPA  APSTIPRINĀTĀJU  IESTĀŽU  NOSAUKUMS  UN  ADRESE

1958.  gada  nolīguma  puses,  kuras  piemēro  šos  noteikumus,  paziņo  Apvienoto  Nāciju  Organizācijas 
sekretariātam  to  tehnisko  dienestu  nosaukumu  un  adresi,  kas  atbildīgi  par  apstiprināšanas  testu  veikšanu, 
kā  arī  tipa  apstiprinātāju  iestāžu  nosaukumu  un  adresi,  kuras  piešķir  apstiprinājumu  un  kurām  jānosūta 
veidlapas,  kas  apliecina  citās  valstīs  izdotu  apstiprinājumu,  tā  paplašinājumu,  atteikumu,  atsaukumu  vai 
pilnīgu  ražošanas  izbeigšanu.
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1.  PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS

(maksimālais  izmērs:  A4  (210  ×  297  mm))

Izdevējs: iestādes  nosaukums
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

par (2) apstiprinājuma  piešķiršanu
apstiprinājuma  paplašināšanu
apstiprinājuma  atteikšanu
apstiprinājuma  atsaukšanu
pilnīgu  ražošanas  izbeigšanu

atpakaļgaitas  luktura  tipam  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23

Apstiprinājuma  Nr.  ........................................................................  Paplašinājuma  Nr.  ........................................................................

manevrēšanas  luktura  tipam  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23

Apstiprinājuma  Nr.  .........................................................................Paplašinājuma  Nr.  .........................................................................

1. Ierīces  tirdzniecības  nosaukums  vai  preču  zīme:  ......................................................................................................................

2. Ierīces  tipa  ražotāja  nosaukums:  .....................................................................................................................................................

3. Ražotāja  nosaukums  un  adrese:  ......................................................................................................................................................

4. Ražotāja  pilnvarotā  pārstāvja  (ja  tāds  ir)  nosaukums  un  adrese:  ........................................................................................

5. Iesniegts  apstiprināšanai  (datums):  ..................................................................................................................................................

6. Par  apstiprināšanas  testu  veikšanu  atbildīgais  tehniskais  dienests:  .......................................................................................

7. Šī  dienesta  izsniegtā  protokola  datums:  .......................................................................................................................................

8. Šī  dienesta  izsniegtā  protokola  numurs:  ......................................................................................................................................

9. Īss  apraksts:

Gaismas  avota(-u)  skaits,  kategorija  un  veids:  ............................................................................................................................

Spriegums  un  jauda:  ...........................................................................................................................................................................

Tiek  izmantota  gaismas  avota  elektroniskā  kontroles  iekārta,  kas:

a) ir  luktura  daļa  jā/nē (2)

b) nav  luktura  daļa  jā/nē (2)

Gaismas  avota  elektroniskās  kontroles  iekārtas  radītais  ieejas  spriegums(-i):

Gaismas  avota  elektroniskās  kontroles  iekārtas  ražotājs  un  identifikācijas  numurs  (ja  gaismas  avota  kontroles 
iekārta  ir  luktura  daļa,  bet  nav  iekļauta  luktura  korpusā):  ...................................................................................................

Gaismas  avota  modulis:  jā/nē (2)

Gaismas  avota  moduļa  īpašais  identifikācijas  kods:  ..................................................................................................................
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Uzstādīšanas  ģeometriskie  nosacījumi  un  saistītās  variācijas,  ja  ir:  .....................................................................................

Attiecībā  uz  manevrēšanas  luktura  tipu  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  23  6.2.2.  punktu

Maksimālais  uzstādīšanas  augstums:  ...............................................................................................................................................

10. Apstiprinājuma  marķējuma  izvietojums:  .......................................................................................................................................

11. Piezīmes:

atpakaļgaitas  lukturu  gadījumā  šo  ierīci  uzstāda  transportlīdzeklim  vienīgi  kā  daļu  no  ierīču  pāra:  jā/nē (2)  .....

12. Paplašinājuma  pamatojums  (ja  piemērojams):  .............................................................................................................................

13. Apstiprinājums  piešķirts/paplašināts/noraidīts/atsaukts (2)

14. Vieta:  ........................................................................................................................................................................................................

15. Datums:  ...................................................................................................................................................................................................

16. Paraksts:  ..................................................................................................................................................................................................

17. Šim  paziņojumam  pievienots  to  dokumentu  saraksts,  kas  deponēti  tipa  apstiprinātājā  iestādē,  kura  piešķīra 
apstiprinājumu,  un  kurus  var  saņemt  pēc  pieprasījuma.

(1) Tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi/paplašinājusi/atteikusi/atsaukusi apstiprinājumu (skatīt apstiprinājuma prasības noteiku
mos).

(2) Lieko svītrot.
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2.  PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA  MARĶĒJUMA  IZVIETOJUMA  PIEMĒRI

1.  attēls

Viena  luktura  marķējums

A  paraugs Pēc  izvēles

a  =  vismaz  5  mm

Ierīce,  uz  kuras  atrodas  iepriekš  norādītais  marķējums,  ir  atpakaļgaitas  lukturis,  kas  apstiprināts  Nīderlandē  (E4) 
saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23  ar  apstiprinājuma  numuru  221.  Apstiprinājuma  numurs  norāda,  ka  apstiprinā
jums  piešķirts  atbilstoši  Noteikumu  Nr.  23  prasībām  to  sākotnējā  redakcijā  vai  ar  grozījumiem,  kuri  veikti  ar  1. 
un/vai  2.  papildinājumu,  atkarībā  no  konkrētās  situācijas.  Bulta  norāda  malu,  kur  fotometriskās  specifikācijas  ir 
izpildītas  līdz  45°  H  leņķim.

Piezīme.  Apstiprinājuma  numuram  un  papildu  simboliem  jāatrodas  tuvu  pie  apļa  virs  vai  zem  “E”  burta,  vai  arī  pa 
kreisi  vai  pa  labi  no  šā  burta.  Apstiprinājuma  numura  cipariem  un  ražošanas  sērijas  numuram  ir  jābūt  burta  “E” 
vienā  pusē  un  vienādā  virzienā  ar  šo  burta  simbolu.  Jāizvairās  no  romiešu  ciparu  lietojuma  apstiprinājuma  numu
ros,  lai  novērstu  sajaukšanu  ar  citiem  simboliem.

2.  attēls

Grupētu  vai  kombinētu  lukturu  vai  optiskā  bloka  vienkāršots  marķējums

Vertikālās  un  horizontālās  līnijas  shematiski  attēlo  gaismas  signālierīces  kontūras.

Tās  nav  daļa  no  apstiprinājuma  marķējuma.

B  paraugs
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C  paraugs

D  paraugs

Piezīme.  Šie  trīs  apstiprinājuma  marķējuma  paraugi  (B,  C,  un  D)  attēlo  trīs  iespējamos  apgaismes  ierīces  marķējuma 
variantus,  ja  divi  vai  vairāki  lukturi  ir  tā  paša  grupētu  vai  kombinētu  lukturu  vai  optiskā  bloka  komplekta  daļas. 
Apstiprinājuma  marķējums  norāda,  ka  ierīce  apstiprināta  Nīderlandē  (E4)  ar  apstiprinājuma  numuru  3333,  un  tajā 
ietilpst:
IA  klases  atstarotājs,  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  3  02.  grozījumu  sēriju;

2.a  kategorijas  pakaļējais  virzienrādītājs,  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  6  01.  grozījumu  sēriju;

sarkans  pakaļējais  gabarītgaismas  lukturis  (R),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  7  01.  grozījumu  sēriju;

pakaļējais  miglas  lukturis  (F),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  38  to  sākotnējā  redakcijā;

atpakaļgaitas  lukturis  (AR),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23  to  sākotnējā  redakcijā;

bremžu  signāllukturis  ar  divām  apgaismojuma  pakāpēm  (S2),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  7  01. 
grozījumu  sēriju.
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E  paraugs

Neatkarīgu  lukturu  marķējums

Iepriekš  norādītais  paraugs  ir  marķējums  uz  izkliedētāja,  kas  paredzēts  lietošanai  dažādu  tipu  lukturos.  Apstipri
nājuma  marķējums  norāda,  ka  ierīce  apstiprināta  Spānijā  (E9)  ar  apstiprinājuma  numuru  1432,  un  tajā  ietilpst:

pakaļējais  miglas  lukturis  (F),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  38  to  sākotnējā  redakcijā;

2.a  kategorijas  pakaļējais  virzienrādītājs,  kas  ir  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  6  01.  grozījumu  sēriju;

atpakaļgaitas  lukturis  (AR),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23  to  sākotnējā  redakcijā;

sarkans  pakaļējais  gabarītgaismas  lukturis  (R),  kas  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  7  02.  grozījumu  sēriju;

bremžu  signāllukturis  ar  vienu  apgaismojuma  pakāpi  (S1),  kas  ir  apstiprināts  saskaņā  ar  Noteikumu  Nr.  7  02. 
grozījumu  sēriju.

3.  attēls

Gaismas  avota  moduļi

Gaismas  avota  modulis  ar  iepriekš  norādīto  identifikācijas  kodu,  ir  apstiprināts  kopā  ar  Itālijā  (E3)  apstiprinātu 
lukturi  ar  apstiprinājuma  numuru  17325.

4.  attēls

Manevrēšanas  lukturu  marķējums

a  =  vismaz  5  mm

Ierīce,  uz  kuras  atrodas  iepriekš  norādītais  marķējums,  ir  manevrēšanas  lukturis,  kas  apstiprināts  Vācijā  (E1) 
saskaņā  ar  Noteikumiem  Nr.  23  ar  apstiprinājuma  numuru  2207.
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Apstiprinājuma  numurs  norāda,  ka  apstiprinājums  piešķirts  atbilstoši  Noteikumu  Nr.  23  prasībām  to  sākotnējā 
redakcijā.

Piezīme.  Apstiprinājuma  numuram  un  papildu  simboliem  jāatrodas  tuvu  pie  apļa  virs  vai  zem  “E”  burta,  vai  arī  pa 
kreisi  vai  pa  labi  no  šā  burta.  Apstiprinājuma  numura  cipariem  un  ražošanas  sērijas  numuram  ir  jābūt  burta  “E” 
vienā  pusē  un  vienādā  virzienā  ar  šo  burta  simbolu.  Jāizvairās  no  romiešu  ciparu  lietojuma  apstiprinājuma  numu
ros,  lai  novērstu  sajaukšanu  ar  citiem  simboliem.
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3.  PIELIKUMS

FOTOMETRISKIE  MĒRĪJUMI

1. Vispārīgas  mērījumu  metodes

1.1. Veicot  fotometriskos  mērījumus,  attiecīgi  aizsedzot,  jānovērš  nejauši  atstarojumi.

1.2. Ja  mērījumu  rezultāti  ir  apšaubāmi,  tad  mērījumus  izdara  tā,  lai  tie  atbilst  šādām  prasībām:

1.2.1. mērīšanas  attālums  ir  tāds,  lai  varētu  piemērot  attāluma  apgrieztā  kvadrāta  likumu;

1.2.2. mēriekārta  ir  tāda,  ka  leņķis  pretī  uztvērējam  no  gaismas  atskaites  centra,  ir  starp  10′  un  1°;

1.2.3. prasību  attiecībā  uz  intensitāti  noteiktā  novērošanas  virzienā  uzskata  par  izpildītu,  ja  noteikto  intensitāti 
iegūst  virzienā,  kas  no  novērošanas  virziena  nenovirzās  vairāk  kā  par  ceturtdaļgrādu.

1.3. Ja  iekārtu  uz  transportlīdzekļa  var  uzstādīt  vairāk  nekā  vienā  pozīcijā  vai  pozīciju  laukā,  fotometriskos 
mērījumus  veic  katrā  pozīcijā  vai  ražotāja  noteiktās  atskaites  ass  lauka  galējās  pozīcijās.

2. Atpakaļgaitas  lukturiem  mērīšanas  punkti,  kas  izteikti  leņķa  grādos,  ar  atskaites  asi  un  izstarotās  gaismas 
minimālās  intensitātes  vērtībām.

2.1. Virzieni  H  =  0°  un  V  =  0°  atbilst  atskaites  asij.  Uz  transportlīdzekļa  tie  ir  horizontāli  un  paralēli  trans
portlīdzekļa  garenvirziena  vidusplaknei  un  vērsti  noteiktajā  redzamības  virzienā.  Tie  iet  caur  atskaites 
punktu.  Tabulā  iekļautās  vērtības  atbilst  minimālajai  intensitātei,  kas  izteikta  cd,  dažādajos  mērīšanas  virzie
nos.

2.2. Ja,  apskatot  lukturi,  konstatē,  ka  pastāv  būtiskas  gaismas  intensitātes  atšķirības  vietējā  mērogā,  tad  pār
bauda,  vai  starp  diviem  iepriekš  minētajiem  mērījumu  virzieniem  mērītā  gaismas  intensitāte  nav  mazāka 
par  50 %  no  minimālās  intensitātes  šajos  divos  noteiktajos  mērīšanas  virzienos.

3. Tādu  lukturu  fotometriskie  mērījumi,  kas  aprīkoti  ar  vairākiem  gaismas  avotiem

Fotometriskos  raksturlielumus  pārbauda:
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3.1. nenomaināmiem  gaismas  avotiem  (kvēlspuldzēm  u.  c.):

ar  lukturī  esošajiem  gaismas  avotiem  saskaņā  ar  šo  noteikumu  7.1.  punkta  attiecīgajiem  apakšpunktiem;

3.2. nomaināmiem  gaismas  avotiem:

ja  tie  ir  gaismas  avoti  ar  6,75  V,  13,5  V  vai  28,0  V,  gaismas  intensitātes  rādītāji  jākoriģē.  Kvēlspuldzēm 
korekcijas  koeficients  ir  attiecība  starp  atskaites  gaismas  plūsmu  un  gaismas  plūsmas  vidējo  vērtību,  kas 
noteikta  ar  attiecīgo  piemēroto  spriegumu  (6,75  V,  13,5  V  vai  28,0  V).

LED  gaismas  avotiem  korekcijas  koeficients  ir  attiecība  starp  objektīvo  gaismas  plūsmu  un  gaismas  plūs
mas  vidējo  vērtību,  kas  noteikta  ar  attiecīgo  piemēroto  spriegumu  (6,75  V,  13,5  V  vai  28,0  V).

Izmantotās  kvēlspuldzes/LED  gaismas  avota  faktiskā  gaismas  plūsmas  novirze  nedrīkst  būt  lielāka  par  5 % 
no  vidējās  vērtības.

Alternatīvi  un  tikai  attiecībā  uz  kvēlspuldzēm  katrā  atsevišķā  pozīcijā  var  izmantot  standarta  kvēlspuldzi, 
kas  darbojas  ar  atskaites  plūsmu,  katras  pozīcijas  atsevišķos  mērījumus  saskaitot  kopā.
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4.  PIELIKUMS

PRASĪBU  MINIMUMS  ATTIECĪBĀ  UZ  KONTROLES  PROCEDŪRĀM  RAŽOŠANAS 
ATBILSTĪBAS  NODROŠINĀŠANAI

1. Vispārīga  informācija

1.1. Atbilstības  prasības  uzskata  par  izpildītām  no  mehānikas  un  ģeometrijas  viedokļa,  ja  saskaņā  ar  šo  notei
kumu  prasībām  atšķirības  nepārsniedz  ražošanā  nenovēršamas  novirzes.

1.2. Attiecībā  uz  fotometriskajiem  rādītājiem  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība  netiek  apstrīdēta,  ja,  testējot 
jebkura  nejauši  izvēlēta  luktura  fotometriskos  rādītājus  saskaņā  ar  šo  noteikumu  7.  punktu:

1.2.1. neviens  mērījuma  rezultāts  nelabvēlīgi  neatšķiras  par  vairāk  nekā  20  procentiem  no  šajos  noteikumos 
noteiktajām  vērtībām;

1.2.2. ja  lukturis  ir  aprīkots  ar  nomaināmu  gaismas  avotu  un  ja  iepriekš  minētie  testa  rezultāti  neatbilst  prasī
bām,  lukturu  testi  ir  jāveic  atkārtoti,  izmantojot  citu  standarta  gaismas  avotu.

1.3. Veicot  testēšanu  šo  noteikumu  7.  punktā  noteiktajos  apstākļos,  jāievēro  hromatiskuma  koordinātas.

2. Prasību  minimums,  ko  piemēro  ražotāja  veiktajai  atbilstības  verifikācijai

Attiecībā  uz  katru  luktura  tipu  apstiprinājuma  marķējuma  turētājs  noteiktos  laika  intervālos  veic  vismaz 
turpmāk  minētos  testus.  Šos  testus  veic  atbilstoši  šo  noteikumu  nosacījumiem.

Ja  kādā  paraugā  atklājas  neatbilstība  attiecīgajam  testa  veidam,  pārbaudi  turpina  ar  citiem  paraugiem. 
Ražotājs  veic  pasākumus,  lai  nodrošinātu  attiecīgās  ražošanas  atbilstību  prasībām.

2.1. Testu  raksturojums

Atbilstības  testi  šajos  noteikumos  attiecas  uz  fotometriskajiem  un  kolorimetriskajiem  raksturlielumiem.

2.2. Testos  izmantotās  metodes

2.2.1. Testus  parasti  veic  saskaņā  ar  šajos  noteikumos  noteiktajām  metodēm.

2.2.2. Ar  tās  kompetentās  tipa  apstiprinātājas  iestādes  piekrišanu,  kas  ir  atbildīga  par  apstiprināšanas  testiem, 
visos  ražotāja  veiktajos  atbilstības  testos  var  izmantot  ekvivalentas  metodes.  Ražotāja  pienākums  ir  pierādīt, 
ka  izmantotās  metodes  ir  līdzvērtīgas  šajos  noteikumos  izklāstītajām  metodēm.

2.2.3. Lai  īstenotu  2.2.1.  un  2.2.2.  punkta  noteikumus,  ir  regulāri  jākalibrē  testēšanas  aparatūra  un  jāveic  ar  to 
veikto  mērījumu  salīdzināšana  ar  kompetentās  iestādes  veiktajiem  mērījumiem.

2.2.4. Visos  gadījumos  atskaites  metodes  ir  tās,  ko  paredz  šie  noteikumi,  jo  īpaši  attiecībā  uz  administratīvu 
verifikāciju  un  paraugu  ņemšanu.

2.3. Paraugu  ņemšana

Lukturu  paraugus  izvēlas  no  vienādu  ražojumu  partijas  pēc  nejaušības  principa.  Vienādu  ražojumu  partija 
ir  viena  tipa  lukturu  kopa,  kas  definēta  atbilstīgi  ražotāja  ražošanas  metodēm.

Vērtējumā  parasti  ietver  sērijveida  ražojumus  no  atsevišķām  ražotnēm.  Tomēr  ražotājs  var  apvienot  doku
mentāciju  par  vienu  tipu,  kas  ražots  dažādās  ražotnēs,  ja  tās  izmanto  to  pašu  kvalitātes  sistēmu  un  kvali
tātes  pārvaldību.
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2.4. Iegūtie  un  reģistrētie  fotometriskie  raksturlielumi

Pārbaudei  izvēlētajiem  lukturiem  veic  fotometriskos  mērījumus  attiecībā  uz  minimālajām  vērtībām  3.  pieli
kumā  uzskaitītajos  punktos  un  noteiktajām  hromatiskuma  koordinātām.

2.5. Pieņemamības  kritēriji

Ražotājs  ir  atbildīgs  par  pārbaudes  rezultātu  statistisko  izpēti  un  par  savu  ražojumu  pieņemamības  kritē
riju  noteikšanu,  saskaņojot  tos  ar  kompetento  tipa  apstiprinātāja  iestādi,  lai  nodrošinātu  atbilstību  specifi
kācijām,  kas  šo  noteikumu  9.1.  punktā  noteiktas  ražojumu  atbilstības  pārbaudei.

Pieņemamības  kritēriji  ir  tādi,  lai  ar  95 %  ticamību  minimālā  varbūtība,  ka  iepriekš  nepieteikta  pārbaude 
atbilstoši  5.  pielikuma  norādījumiem  (pirmajā  paraugu  ņemšanā)  tiks  izturēta,  būtu  0,95.
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5.  PIELIKUMS

PRASĪBU  MINIMUMS,  KAS  JĀIEVĒRO  INSPEKTORAM,  ŅEMOT  PARAUGUS

1. Vispārīga  informācija

1.1. Atbilstības  prasības  ir  uzskatāmas  par  izpildītām  no  mehānikas  un  ģeometrijas  viedokļa  atbilstoši  šo 
noteikumu  prasībām,  ja  tādas  ir  paredzētas,  ja  vien  atšķirības  nepārsniedz  ražošanā  neizbēgamās  novir
zes.

1.2. Attiecībā  uz  fotometriskajiem  rādītājiem  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība  netiek  apstrīdēta,  ja,  testējot 
jebkura  nejauši  izvēlēta  luktura  fotometriskos  rādītājus  saskaņā  ar  šo  noteikumu  7.  punktu:

1.2.1. neviens  mērījuma  rezultāts  nelabvēlīgi  neatšķiras  par  vairāk  nekā  20  procentiem  no  šajos  noteikumos 
noteiktajām  vērtībām;

1.2.2. ja  lukturis  ir  aprīkots  ar  nomaināmu  gaismas  avotu  un  ja  iepriekš  minētie  testa  rezultāti  neatbilst  prasī
bām,  lukturu  testi  ir  jāveic  atkārtoti,  izmantojot  citu  standarta  gaismas  avotu;

1.2.3. lukturus  ar  redzamiem  defektiem  neņem  vērā.

1.3. Veicot  testēšanu  šo  noteikumu  7.  punktā  noteiktajos  apstākļos,  jāievēro  hromatiskuma  koordinātas.

2. Pirmā  paraugu  ņemšana

Pirmajā  parauga  ņemšanā  pēc  nejaušas  izvēles  principa  izvēlas  četrus  lukturus.  Pirmos  divus  paraugus 
atzīmē  ar  A,  bet  otrus  divus  –  ar  B.

2.1. Atbilstība  netiek  apstrīdēta

2.1.1. Pēc  paraugu  ņemšanas  procedūras,  kas  parādīta  šā  pielikuma  1.  attēlā,  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība 
netiek  apstrīdēta,  ja  lukturu  mērījumu  rezultātu  nelabvēlīgās  novirzes  ir:

2.1.1.1. A  paraugs

A1: viens  lukturis 0  procenti,

viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

A2: abi  lukturi  vairāk  nekā 0  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 20  procenti,

pāriet  pie  B  parauga;  

2.1.1.2. B  paraugs

B1: abi  lukturi 0  procenti,

2.1.2. vai  arī  –  ja  ir  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  A  paraugu.

2.2. Atbilstība  tiek  apstrīdēta

2.2.1. Pēc  paraugu  ņemšanas  procedūras,  kā  parādīts  šā  pielikuma  1.  attēlā,  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība 
tiek  apstrīdēta  un  tiek  pieprasīts,  lai  ražotājs  ievērotu  ražošanas  prasības  (noregulēšana),  ja  lukturu  pār
baudē  konstatētas  šādas  novirzes:
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2.2.1.1. A  paraugs

A3: viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 20  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 30  procenti,

2.2.1.2. B  paraugs

B2: A2  gadījumā  

viens  lukturis  vairāk  nekā 0  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

B3: A2  gadījumā  

viens  lukturis 0  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 20  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 30  procenti,

2.2.2. vai  arī  –  ja  nav  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  A  paraugu.

2.3. Apstiprinājuma  atsaukšana

Atbilstība  tiek  apstrīdēta  un  piemērots  šo  noteikumu  10.  punkts,  ja  pēc  lukturu  paraugu  ņemšanas  pro
cedūras,  kā  parādīts  šā  pielikuma  1.  attēlā,  ir  konstatētas  šādas  novirzes:

2.3.1. A  paraugs

A4: viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 30  procenti,

A5: abi  lukturi  vairāk  nekā 20  procenti,

2.3.2. B  paraugs

B4: A2  gadījumā  

viens  lukturis  vairāk  nekā 0  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 20  procenti,

B5: A2  gadījumā  

abi  lukturi  vairāk  nekā 20  procenti,

B6: A2  gadījumā  

viens  lukturis 0  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 30  procenti,

2.3.3. vai  arī  –  ja  nav  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  A  un  B  paraugu.

3. Atkārtota  parauga  ņemšana

Divu  mēnešu  laikā  pēc  paziņošanas  A3,  B2,  B3  gadījumā  veic  atkārtotu  paraugu  ņemšanu,  ņemot  trešo 
divu  lukturu  C  paraugu  un  ceturto  divu  lukturu  D  paraugu  un  izvēloties  tos  no  krājumiem,  kas  izgata
voti  pēc  noregulēšanas.
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3.1. Atbilstība  netiek  apstrīdēta

3.1.1. Pēc  paraugu  ņemšanas  procedūras,  kā  parādīts  šā  pielikuma  1.  attēlā,  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība 
netiek  apstrīdēta,  ja  lukturu  pārbaudē  ir  konstatētas  šādas  novirzes:

3.1.1.1. C  paraugs

C1: viens  lukturis 0  procenti,

viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

C2: abi  lukturi  vairāk  nekā 0  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 20  procenti,

pāriet  pie  D  parauga;  

3.1.1.2. D  paraugs

D1: C2  gadījumā  

abi  lukturi 0  procenti,

3.1.2. vai  arī  –  ja  ir  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  C  paraugu.

3.2. Atbilstība  tiek  apstrīdēta

3.2.1. Pēc  paraugu  ņemšanas  procedūras,  kā  parādīts  šā  pielikuma  1.  attēlā,  masveidā  ražotu  lukturu  atbilstība 
tiek  apstrīdēta  un  tiek  pieprasīts,  lai  ražotājs  ievērotu  ražošanas  prasības  (noregulēšana),  ja  lukturu  pār
baudē  konstatētas  šādas  novirzes:

3.2.1.1. D  paraugs

D2: C2  gadījumā  

viens  lukturis  vairāk  nekā 0  procenti,

bet  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

3.2.1.2. vai  arī  –  ja  nav  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  C  paraugu.

3.3. Apstiprinājuma  atsaukšana

Atbilstība  tiek  apstrīdēta  un  piemērots  šo  noteikumu  10.  punkts,  ja  pēc  lukturu  paraugu  ņemšanas  pro
cedūras,  kā  parādīts  šā  pielikuma  1.  attēlā,  ir  konstatētas  šādas  novirzes:

3.3.1. C  paraugs

C3: viens  lukturis  ne  vairāk  kā 20  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 20  procenti,

C4: abi  lukturi  vairāk  nekā 20  procenti,

3.3.2. D  paraugs

D3: C2  gadījumā  

viens  lukturis  0  vai  vairāk  nekā 0  procenti,

viens  lukturis  vairāk  nekā 20  procenti,

3.3.3. vai  arī  –  ja  nav  izpildīti  1.2.2.  punkta  nosacījumi  attiecībā  uz  C  un  D  paraugu.
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1.  attēls
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