
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 113 —
Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu galveno lukturu apstiprināšanu, ja tie izstaro

simetrisku tuvo, tālo vai abas gaismas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm (*)

A. ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

0. DARBĪBAS JOMA

Šie noteikumi attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu galvenajiem lukturiem, kuri izstaro simetri-
sku tuvo un/vai tālo gaismu, kuriem ir stikla vai plastikāta izkliedētāji un kuri ir aprīkoti ar nomai-
nāmām kvēlspuldzēm (1) (2).

1. DEFINĪCIJAS

Šo noteikumu izpratnē

1.1. “izkliedētājs” ir galvenā luktura (vienības) ārējā daļa, kas laiž gaismu caur apgaismojošo virsmu;

1.2. “pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, kas vienā vai vairākās kārtās pārklāj izkliedētāja ārējo
frontālo virsmu;

1.3. dažādi lukturu “tipi” ir galvenie lukturi, kas atšķiras pēc šādām būtiskām pazīmēm:

1.3.1. zīmols vai preču zīme;

1.3.2. optisko sistēmu rādītāji;

1.3.3. tādu sastāvdaļu klātbūtne vai trūkums, kas savas darbības laikā ar refleksiju, refrakciju, absorbciju
un/vai deformāciju spēj mainīt optiskos efektus;

1.3.4. radītās gaismas veids (tuvā gaisma, tālā gaisma vai abas gaismas);

1.3.5. izkliedētāju un pārklājuma materiāli, ja tādi ir izmantoti;

1.3.6. izmantotās kvēlspuldzes kategorija.

1.4. “Lukturu dažādās “klases” (A, B, C vai D)” ir galveno lukturu iedalījums atkarībā no konkrētām
fotometriskām prasībām.

(*) Iekļaujot:
noteikumu sākotnējās versijas 1. papildinājumu – spēkā stāšanās diena: 2002. gada 11. augusts,
noteikumu sākotnējās versijas 1. kļūdu labojumu – spēkā stāšanās diena: 2002. gada 13. novembris,
noteikumu sākotnējās versijas 2. papildinājumu – spēkā stāšanās diena: 2004. gada 27. februāris,
noteikumu sākotnējās versijas 2. papildinājuma 1. kļūdu labojumu – spēkā stāšanās diena: 2004. gada 10. marts.

(1) Lukturu izmantošanu regulē attiecīgie noteikumi par apgaismes un gaismas signālierīču uzstādīšanu.
(2) Šo noteikumu nosacījumi nekavē kādai no nolīguma dalībvalstīm, kas piemēro šos noteikumus, aizliegt izgatavot šajos
noteikumos atļautos lukturus ar plastikāta izkliedētājiem savienojumā ar lukturu mehānisko tīrīšanas ierīci (tīrītājiem).
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2. PIETEIKUMS GALVENĀ LUKTURA APSTIPRINĀŠANAI

2.1. Pieteikumu apstiprināšanai iesniedz zīmola vai preču zīmes īpašnieks vai tā attiecīgi pilnvarots
pārstāvis. Pieteikumā norāda:

2.1.1. vai lukturis ir paredzēts, lai izstarotu tuvo un tālo gaismu vai tikai vienu no tām;

2.1.2. vai pieteikums attiecas uz A, B, C vai D klases lukturi;

2.1.3. izmantotās kvēlspuldzes (kvēlspuldžu) kategorija, kā minēts Noteikumos Nr. 37.

2.2. Apstiprināšanas pieteikumam jāpievieno:

2.2.1. pietiekami detalizēti rasējumi trīs eksemplāros, kas ļauj noteikt luktura tipu un parāda luktura fron-
tālo attēlu, detalizēti parādot izkliedētāja stiegrojumu, ja tāds ir, kā arī šķērsgriezumu; rasējumā pa-
rāda, kur ir paredzēta vieta marķējumam;

2.2.2. īss tehniskais apraksts;

2.2.3. divi galvenā luktura tipa paraugi;

2.2.4. tikai attiecībā uz B, C vai D klases lukturiem –– izkliedētāju plastikāta materiāla pārbaudes
vajadzībām:

2.2.4.1. trīspadsmit izkliedētāji;

2.2.4.1.1. sešus no šiem izkliedētājiem var aizstāt ar sešiem vismaz 60 × 80 mm lieliem materiāla paraugiem,
kuru ārējā virsma ir plakana vai izliekta un vidū ir vismaz 15 × 15 mm liela būtībā plakana virsma
(ar vismaz 300 mm izliekuma rādiusu);

2.2.4.1.2. katram šādam izkliedētāja vai materiāla paraugam jābūt izgatavotam pēc tādas pašas metodes, kādu
paredzēts izmantot masveida ražošanā;

2.2.4.2. atstarotājs, kam var piestiprināt izkliedētājus atbilstoši ražotāja norādījumiem.

2.3. Materiāliem, no kā sastāv izkliedētāji un pārklājums, ja tāds ir, pievieno testēšanas pārskatu, kurā ir
šo materiālu un pārklājuma raksturojums, ja tests jau ir noticis.

3. MARĶĒJUMI

3.1. Uz apstiprināšanai iesniegtajiem lukturiem jābūt iesniedzēja zīmolam vai preču zīmei.

3.2. Uz lukturu izkliedētājiem un galvenā korpusa jābūt (1) (2) pietiekami lielai brīvai vietai, kas pare-
dzēta marķējumam un papildu simboliem, kā minēts 4. punktā; šīs brīvās vietas jānorāda rasēju-
mos, kas minēti iepriekš 2.2.1. punktā.

3.3. Luktura aizmugurē jānorāda izmantotās kvēlspuldzes kategorija.

(1) Atstarotājs uzskatāms par galveno korpusu.
(2) 5Ja izkliedētāju nevar atdalīt no luktura galvenā korpusa, pietiek ar vienu atzīmi, kā minēts 4.2.5. punktā.
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4. APSTIPRINĀŠANA

4.1. Vispārējie noteikumi

4.1.1. Apstiprinājumu piešķir, ja visi attiecīgā luktura tipa paraugi, kas iesniegti atbilstoši minētā 2. punk-
ta prasībām, atbilst šo noteikumu nosacījumiem.

4.1.2. Ja grupēti, kombinēti vai savstarpēji savienoti lukturi atbilst vairāku noteikumu prasībām, var pie-
vienot vienu starptautisku marķējumu, ja vien katrs no grupētajiem, kombinētajiem vai savstarpēji
savienotajiem lukturiem atbilst piemērojamiem noteikumiem.

4.1.3. Apstiprinājuma numuru piešķir katram apstiprinātajam tipam. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00) no-
rāda šajos noteikumos ieviesto grozījumu sēriju atbilstoši jaunākajiem būtiskiem tehniskajiem gro-
zījumiem, kas ieviesti apstiprinājuma izsniegšanas brīdī. Tā pati nolīguma dalībvalsts nedrīkst
piešķirt to pašu numuru citam luktura tipam, ja uz to attiecas šie noteikumi.

4.1.4. Paziņojums par apstiprinājuma piešķiršanu, attiecinājumu uz citu tipu, noraidīšanu, anulēšanu vai
luktura tipa ražošanas galīgu pārtraukšanu atbilstoši šiem noteikumiem tiek paziņots 1958. gada
nolīguma dalībvalstīm, kas piemēro šos noteikumus, ar veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pie-
likumā dotajam paraugam.

4.1.5. Papildus 3.1. punktā minētajam marķējumam 4.2. un 4.3. punktā minēto marķējumu pievieno uz
katra luktura vietās, kā norādīts iepriekš 3.2. punktā, atbilstoši šajos noteikumos apstiprinātajam
tipam.

4.2. Marķējuma veidošana

Marķējuma sastāvs:

4.2.1. starptautiskais marķējums, ko veido:

4.2.1.1. ar aplīti apvilkts burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura ir izsniegusi
apstiprinājumu (1);

4.2.1.2. apstiprinājuma numurs, kā norādīts iepriekš 4.1.3. punktā;

4.2.2. papildu simbols:

4.2.2.1. horizontāla svītriņa ar bultiņām abos galos, kas vērstas virzienā pa kreisi un pa labi;

4.2.2.2. uz lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tuvo gaismu, burti “C-AS” — A
klases lukturiem, “C-BS” — B klases lukturiem, “WC-CS” — C klases lukturim vai “WC-DS” — D
klases lukturim;

(1) 1 Vācijai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehijai, 9 Spānijai, 10. Dienvidslā-
vijai, 11 Lielbritānijai, 12. Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 (pieejams), 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai,
19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei, 22 Krievijas Federācijai, 23 Grieķijai, 24 Īrijai, 25 Horvātijai, 26 Slovēnijai, 27 Slo-
vākijai, 28 Baltkrievijai, 29 Igaunijai, 30 (pieejams), 31 Bosnijai un Hercegovinai, 32 Latvijai, 33 (pieejams), 34 Bulgāri-
jai, 35 (pieejams), 36 Lietuvai, 37 Turcijai, 38 (pieejams), 39 Azerbaidžānai, 40 bijušai Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republikai, 41 (pieejams), 42 Eiropas Kopienai (apstiprinājumus piešķir ES dalībvalstis, izmantojot attiecīgo EEK sim-
bolu), 43 Japānai, 44 (pieejams), 45 Austrālijai, 46 Ukrainai, 47 Dienvidāfrikai un 48 Jaunzēlandei. Turpmākos numurus
pārējām valstīm piešķir hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu tehnisko priekšrakstu pieņemšanu
riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un
saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem,
un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo šā nolīguma dalībvalstīm.
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4.2.2.3. uz lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām tikai attiecībā uz tālo gaismu, “R-BS” — B klases
lukturiem, “WR-CS” — C klases lukturim vai “WR-DS” — D klases lukturim;

4.2.2.4. uz lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā gan uz tuvo, gan tālo gaismu, burti “CR-
BS” — B klases lukturiem, “WCR-CS” — C klases lukturim vai “WCR-DS” — D klases lukturim;

4.2.2.5. uz lukturiem, kam ir plastikāta izkliedētājs, apzīmējums “PL”, kas jāpievieno simboliem, kas minēti
iepriekš 4.2.1. un 4.2.2. punktā;

4.2.2.6. uz D klases lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz tālo gaismu, norāde par mak-
simālo gaismas intensitāti, kas izteikta kā standarta atzīme saskaņā ar 6.3.2.1.2. punktā norādīto
un tiek pievienota tuvu ar aplīti apvilktajam burtam “E”.

4.2.3. Ikvienā gadījumā pārbaudes procesā izmantotais attiecīgais darba režīms, kā norādīts 4. pielikuma
1.1.1.1. punktā, kā arī pieļaujamais spriegums (spriegumi), kā norādīts 4. pielikuma 1.1.1.2. punktā,
ir jānorāda uz apstiprinājuma veidlapām un uz paziņojuma veidlapām, kas tiek nosūtītas uz valstīm,
kuras ir šā nolīguma dalībvalstis un piemēro šos noteikumus.

Attiecīgajos gadījumos uz ierīces jābūt šādam marķējumam:

4.2.3.1. uz lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir veidoti tā, ka tuvās gaismas spuldzes kvēl-
diegs nav ieslēdzams vienlaikus ar citas gaismas funkcijas kvēldiegu, ar ko tas var būt savstarpēji
savienots – marķējumā aiz tuvās gaismas simbola liek slīpsvītru (/).

4.2.4. Apstiprinājuma numura divi cipari (pašlaik 00), kas norāda šajos noteikumos ieviesto grozījumu
sēriju atbilstoši jaunākajiem būtiskiem tehniskajiem grozījumiem, kuri ieviesti noteikumos apstip-
rinājuma izsniegšanas brīdī, un 4.2.2.1. punktā minētā svītriņa var atrasties tuvu pie minētajiem pa-
pildu simboliem.

4.2.5. Iepriekš 4.2.1. – 4.2.3. punktā minētajiem marķējumiem un simboliem jābūt skaidri salasāmiem
un neizdzēšamiem. Tos var atzīmēt uz luktura iekšējās vai ārējās daļas (neatkarīgi no šīs daļas caur-
spīdīguma), kuru nevar atdalīt no luktura caurspīdīgās gaismu izstarojošās daļas. Ikvienā gadījumā
atzīmēm jābūt redzamām, kad lukturis ir piemontēts transportlīdzeklim vai kad tiek atvērta kāda
transportlīdzekļa kustīgā daļa, piemēram, motora pārsegs.

4.3. Marķējuma izvietojums

4.3.1. Šo noteikumu 2. pielikuma 1.-10. attēlā ir parādīti piemēri, kā var izvietot marķējumu ar iepriekš
minētajiem papildu simboliem.

4.3.2. Grupēti, kombinēti vai savstarpēji savienoti lukturi:

4.3.2.1. Ja ir konstatēts, ka grupēti, kombinēti vai savstarpēji savienoti lukturi atbilst vairāku noteikumu
prasībām, var pievienot vienu starptautisku marķējumu, kas sastāv no aplītī ierakstīta burta“E”, kam
seko tās valsts pazīšanas numurs, kas izdevusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs. Šis
marķējums var atrasties jebkurā vietā uz grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savienotiem
lukturiem, ievērojot šo:

4.3.2.1.1. atzīme ir redzama pēc lukturu uzstādīšanas;

4.3.2.1.2. nevienu grupētu, kombinētu vai savstarpēji savienotu lukturu gaismas caurlaidīgo daļu nav iespē-
jams noņemt, tajā pašā laikā nenoņemot marķējumu.
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4.3.2.2. Katra luktura identifikācijas simbols atbilstoši noteikumiem, uz kā pamata ir piešķirts
apstiprinājums, ievērojot visus attiecīgos grozījumus šajos noteikumos atbilstoši jaunākajiem
būtiskiem tehniskajiem grozījumiem, kas ieviesti apstiprinājuma izsniegšanas brīdī, un,
nepieciešamības gadījumā, arī vajadzīgā bultiņa ir jāatzīmē:

4.3.2.2.1. uz attiecīgās gaismu izstarojošās virsmas,

4.3.2.2.2. vai grupā, lai katra no grupētajām, kombinētajām vai savstarpēji savienotajām lampām būtu skaid-
ri identificējama.

4.3.2.3. Viena marķējuma sastāvdaļu lielumam jāatbilst vismaz minimālajam atsevišķas atzīmes lielumam,
kā minēts noteikumos, uz kā pamata ir izsniegts apstiprinājums.

4.3.2.4. Apstiprinājuma numurs tiek piešķirts katram apstiprinātajam luktura tipam. Tā pati nolīguma da-
lībvalsts nedrīkst piešķirt to pašu numuru cita veida grupētiem, kombinētiem vai savstarpēji savie-
notiem lukturiem, uz ko attiecas šie noteikumi.

4.3.2.5. Šo noteikumu 2. pielikuma 11. attēlā ir paraugi, kā izvietot marķējumus grupētiem, kombinētiem
vai savstarpēji savienotiem lukturiem ar visiem iepriekš minētajiem papildu simboliem.

4.3.3. Attiecībā uz lukturiem, kuru izkliedētāji tiek izmantoti dažādos lukturu tipos un kuri var būt
savstarpēji savienoti vai grupēti kopā ar citiem lukturiem:

tiek piemēroti 4.3.2. punktā ietvertie nosacījumi.

4.3.3.1. Bez tam, ja ir izmantots tāds pats izkliedētājs, uz tā var būt dažādi marķējumi, kas attiecas uz da-
žādiem lukturiem vai lampu mezgliem, ja uz luktura galvenā korpusa, pat ja to nav iespējams at-
dalīt no izkliedētāja, arī ir brīva vieta, kā aprakstīts iepriekš 3.2. punktā, un uz tā ir marķējumi, kas
apliecina faktiskās funkcijas. Ja vienu un to pašu galveno korpusu veido dažādi lukturi, uz luktu-
riem var būt dažādi marķējumi.

4.3.3.2. Šo noteikumu 2. pielikuma 12. attēlā ir parādīti marķējumu noformēšanas paraugi attiecībā uz ie-
priekš minēto gadījumu.

B. TEHNISKĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ GALVENAJIEM LUKTURIEM (1)

5. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

5.1. Katram paraugam jāatbilst turpmāk 6. un 8. punktā norādītajām specifikācijām.

5.2. Lukturiem ir jābūt izgatavotiem tā, lai norādītās fotometriskās īpašības saglabātos un tie paliktu labā
darba stāvoklī normālos ekspluatācijas apstākļos, neraugoties uz iespējamu vibrāciju iedarbību.

5.2.1. Lukturiem jābūt aprīkotiem ar ierīci, kas ļauj to stāvokli noregulēt tā, lai panāktu atbilstību notei-
kumiem. Šāda ierīce, iespējams, var nodrošināt horizontālu regulēšanu, ja lukturi ir tā projektēti,
ka tie var saglabāt pareizu horizontālu orientāciju pat pēc vertikālās orientācijas regulēšanas. Šāda
ierīce nav jāuzstāda uz apgaismošanas mezgliem, kuros reflektors nav atdalāms no gaismas izklie-
dētāja, ja šādus mezglus izmanto vienīgi tādos transportlīdzekļos, kuros lukturu regulējumu var re-
gulēt ar citiem paņēmieniem.

Ja lukturim, kas izstaro tuvo gaismu, un lukturim, kas izstaro tālo gaismu, ir katram sava kvēlspul-
dze un lukturis ir montēts kā kompozīts mezgls, ir jābūt iespējai ar regulēšanas ierīci attiecīgi re-
gulēt katru optisko sistēmu atsevišķi.

(1) Tehniskās prasības attiecībā uz kvēlspuldzēm: skat. Noteikumus Nr. 37.
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5.2.2. Tomēr šie nosacījumi neattiecas uz lukturu montāžas mezgliem, kuriem ir neatdalāmi atstarotāji.
Uz šādi montētiem mezgliem attiecas noteikumu 6.3. punktā minētās prasības.

5.3. Lukturim jābūt aprīkotam ar kvēlspuldzi (kvēlspuldzēm), kas apstiprināta(s) atbilstoši Noteikumiem
Nr. 37. Ir atļauts izmantot jebkuru Noteikumos Nr. 37 minēto kvēlspuldzi, ja:

(a) šo noteikumu satura rādītājā nav ietverti lietošanas ierobežojumi;

(b) attiecībā uz A un B klasi tuvās gaismas standarta gaismas plūsma nepārsniedz 600 lm;

(c) attiecībā uz C un D klasi tuvās gaismas objektīvā gaismas plūsma nepārsniedz 2 000 lm.

5.4. Stiprinājuma detaļām, ar kurām kvēlspuldze ir piestiprināta pie atstarotāja, ir jābūt veidotām tā, lai
pat tumsā kvēlspuldzi varētu nostiprināt tikai pareizajā stāvoklī (1).

5.5. Kvēlspuldzes patronai jāatbilst īpašībām, kas minētas Starptautiskās elektrotehnikas komisijas (IE-
C) 1969. gada publikācijas 61-2 trešajā izdevumā. Ir jāizmanto patronu datu lapa atkarībā no kvēl-
spuldzes kategorijas.

5.6. Turklāt B, C vai D klases lukturi ir papildus jāpārbauda saskaņā ar 4. pielikuma prasībām, lai no-
drošinātu, ka ekspluatācijas apstākļos to fotometriskie rādītāji pārmērīgi nemainās.

5.7. Ja B, C vai D klases luktura izkliedētājs ir no plastikāta, testus veic saskaņā ar 6. pielikuma prasībām.

5.8. Ja lukturis ir paredzēts pārmaiņus tālās un tuvās gaismas izstarošanai, jebkuras lukturī ievietotas
mehāniskas, elektromehāniskas vai citādas ierīces konstrukcijā, ja ierīce domāta vienas gaismas
pārslēgšanai uz otru, jāievēro:

5.8.1. ierīcei jābūt pietiekami izturīgai, lai varētu izturēt iedarbināšanu 50 000 reizes un nesabojātos, ne-
raugoties uz vibrācijām, kas uz to var iedarboties normālos ekspluatācijas apstākļos;

5.8.2. kļūmes gadījumā ierīce automātiski tiek iestatīta tuvās gaismas pozīcijā;

5.8.3. gan tuvās, gan tālās gaismas iegūšanā vienmēr jāizslēdz iespēja, ka mehānisms iestrēgs starp šīm
divām pozīcijām;

5.8.4. lietotājs nevar ar parastajiem darbarīkiem mainīt kustīgo detaļu formu vai pozīciju.

6. APGAISMOJUMS

6.1. Vispārējie noteikumi

6.1.1. Lukturiem jābūt izgatavotiem tā, ka tie dod pietiekamu apgaismojumu neapžilbinot, kad tiek iz-
starota tuvā gaisma, un labu apgaismojumu, kad tiek izstarota tālā gaisma.

6.1.2. Luktura radītais apgaismojums tiek mērīts uz vertikāla ekrāna, kas nostādīts 25 m priekšā lukturim
taisnā leņķī pret tā asīm, kā parādīts šo noteikumu 3. pielikumā.

6.1.3. Lukturu pārbaudē izmanto bezkrāsainu standarta (etalona) kvēlspuldzi, kuras nominālais spriegums
ir tāds, kā norādīts Noteikumu Nr. 37 attiecīgajā datu lapā. Luktura pārbaudes laikā spriegums uz
kvēlspuldzes spailēm tiek regulēts, lai iegūtu standarta gaismas plūsmu, kā norādīts Noteikumu
Nr. 37 attiecīgajā datu lapā.

(1) Lukturis ir uzskatāms par atbilstošu šā punkta prasībām, ja pat tumsā kvēlspuldzi var viegli ievietot lukturī un pozicio-
nēšanas spraudņus var pareizi ielikt attiecīgajās spraugās.
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6.1.4. Lukturis ir uzskatāms par pieņemamu, ja tas atbilst 6. punktā minētajām prasībām attiecībā uz vis-
maz vienu standarta (etalona) kvēlspuldzi, kuru var iesniegt pārbaudei kopā ar lukturi.

6.2. Noteikumi attiecībā uz tuvo gaismu

6.2.1. Tuvajai gaismai jārada pietiekami ass “gaismas kūļa noliekums”, kas ļauj ar tā palīdzību panākt re-
gulēšanu. “Gaismas kūļa noliekumam” jāizpaužas kā būtībā horizontālai un pēc iespējas taisnai lī-
nijai vismaz ± 3° horizontālā posmā A, C un D klases lukturiem un vismaz ± 5° horizontālā posmā
B klases lukturiem.

6.2.2. Lukturim jābūt orientētam tā, lai panāktu, ka:

6.2.2.1. sānskatā gaismas kūlis ir pēc iespējas simetrisks attiecībā pret V-V līniju; izņēmums ir A vai B kla-
ses lukturi, kuriem nav mehānisma horizontālās orientācijas regulēšanai. Šādi lukturi jānostāda tā,
lai to novietojums būtu tāds pats kā transportlīdzeklī;

6.2.2.1. vertikāli lukturis ir jāorientē tā, lai “gaismas kūļa noliekums” būtu 250 mm zem H-H līnijas. Tam
jābūt pēc iespējas horizontālam.

6.2.3. Ja lukturis ir šādi orientēts un apstiprinājums tiek prasīts tikai attiecībā uz tuvo gaismu, lukturim
jāatbilst tikai tām prasībām (1), kas izklāstītas turpmāk 6.2.5. līdz 6.2.6. punktā; ja lukturis ir pa-
redzēts gan tuvās, gan tālās gaismas nodrošināšanai, tam jāatbilst prasībām, kas izklāstītas 6.2.5.,
6.2.6. un 6.3. punktā.

6.2.4. Ja šādi orientēts lukturis neatbilst prasībām, kas izklāstītas 6.2.5., 6.2.6. un 6.3. punktā, tā noregu-
lējumu var mainīt, izņemot lukturus, kam nav mehānisma horizontālās orientācijas regulēšanai, ja
vien gaismas kūļa ass nav novirzīta sāniski par vairāk nekā 1 grādu (= 44 cm) uz labo vai kreiso
pusi (2). Lai atvieglotu noregulēšanu ar “gaismas kūļa noliekuma” palīdzību, lukturi var daļēji aiz-
segt, lai padarītu “gaismas kūļa noliekumu” asāku. Tomēr “gaismas kūļa noliekums” nedrīkst iet pāri
H-H līnijai.

6.2.5. Ar tuvās gaismas kūli uz ekrāna radītajam apgaismojumam, kā parādīts 3. pielikumā, jāatbilst šādām
apgaismošanas prasībām:

6.2.5.1. A klases lukturiem:

Jebkurā punktā uz H-H līnijas un virs tās: ≤ 0,32 luksi

Jebkurā punktā uz līnijas 25L-25R ≥ 1,28 luksi

Jebkurā punktā uz līnijas 12,5L-12,5R ≥ 0,64 luksi

6.2.5.2. B klases lukturiem:

Jebkurā punktā uz H-H līnijas un virs tās: ≤ 0,7 luksi

Jebkurā punktā uz līnijas 50L-50R, izņemot 50V (*) ≥ 1,5 luksi

Punktā 50V ≥ 3 luksi

Jebkurā punktā uz līnijas 25L-25R ≥ 3 luksi

Jebkurā IV zonas punktā ≥ 1,5 luksi

(*) gaismas intensitātes proporcija
50R

50L
≥ 0,25

(1) Šāds īpašs “tuvo gaismu” lukturis var ietvert tālo gaismu, uz kuru prasības neattiecas.
(2) Pārregulēšanas ierobežojums 1° diapazonā pa labi vai pa kreisi nav nesavienojams ar vertikālo pārregulēšanu uz augšu
vai uz leju. Vertikālo regulēšanu ierobežo vienīgi 6.3. punktā ietvertās prasības. (6.3. punktā minētās prasības neattiecas
uz lukturiem, kas paredzēti tikai tuvās gaismas nodrošināšanai).
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6.2.5.3. C vai D klases lukturim:

Pārb.
punkts/Līnija/zona

Atrašanās tīkla B-β leņķa grādos
Vertikāli β**
Horizontāli B**

Vajadzīgais apgaismojums luksos 25 m attālumā

Minimālais Maksimālais

D klase C klase D klase C klase

> 125cc ≤ 125cc > 125cc ≤ 125cc

1 0,86 D 3,5 R 2,3 15,4

2 0,86 D 0 5,8 2,9 —

3 0,86 D 3,5 L 2,3 15,4

4 0,50 U 1,50 L & 1,50 R — 1,08

6 2,00 D 15 L & 15 R 1,28 0,64 —

7 4,00 D 20 L & 20 R 0,38 0,19 —

8 0 0 — 1,92

11. līnija 2,00 D 9 L līdz 9 R 1,6 —

12. līnija 7,00 U 10 L līdz 10 R — 0,3, bet 0,96, ja 2° konu-
sā

13. līnija 10,00 U 10 L līdz 10 R — 0,15, bet 0,64, ja 2° ko-
nusā

14. līnija 10 U līdz 90 U 0 — 0,15, bet 0,64, ja 2° ko-
nusā

15* 4,00 U 8,0 L 0,1* 1,08

16* 4,00 U 0 0,1* 1,08

17* 4,00 U 8,0 R 0,1* 1,08

18* 2,00 U 4,0 L 0,2* 1,08

19* 2,00 U 0 0,2* 1,08

20* 2,00 U 4,0 R 0,2* 1,08

21* 0 8,0 L & 8,0 R 0,1* -

22* 0 4,0 L & 4,0 R 0,2* 1,08

1. zona 1U/8L-4U/8L-4U/8R-1U/8R-0/4R-
0/1R-0,6U/0-0/1L-0/4L-1U/8L

— 1,08

2. zona >4U līdz <10 U 10 L līdz 10 R — 0,3, bet 0,96, ja 2° konu-
sā

3. zona 10 U līdz 90 U 10 L līdz 10 R — 0,15, bet 0,64, ja 2° ko-
nusā

Piezīmes:

“D” nozīmē zem H-H līnijas. “U” nozīmē virs H-H līnijas.

“R” nozīmē pa labi no V-V līnijas. “L” nozīmē pa kreisi no V-V līnijas.

* Kad notiek mērījumi šajos punktos, ir jāieslēdz priekšējās pozīcijas lampa, kas apstiprināta atbilstoši Eiro-
pas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 50, ja lampa ir kombinēta, grupēta vai savstarpēji savienota.

** 0,25° pieļaujamā pielaide atsevišķi katrā fotometriskā testa punktā, ja nav norādīts citādi.

Citi vispārējie norādījumi:

EEK tipa apstiprinājums pie standarta gaismas plūsmas saskaņā ar Noteikumiem Nr. 37 vai pie objektīvas gais-
mas plūsmas no gāzes gaismas avotiem saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99.

Nominālais fotometrijas mērķis:

Vertikāli: 1 procents D (0,57°D) Horizontāli: 0°

Pieļaujamās pielaides fotometrijā:

Vertikāli: 0,3°D to 0,8°D Horizontāli: ± 0,5°D L-R
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6.2.6. Gaismai jābūt pēc iespējas vienmērīgi izkliedētai 1., 2. un 3. zonā attiecībā uz C vai D klases
lukturiem.

6.3. Noteikumi attiecībā uz tālās gaismas avotiem

6.3.1. Ja lukturis ir projektēts tālās un tuvās gaismas nodrošināšanai, tālās gaismas kūļa apgaismošanas
mērījumi uz ekrāna tiek veikti ar to pašu luktura noregulējumu kā veicot mērījumus atbilstoši ie-
priekš minētajam 6.2. punktam; ja lukturis nodrošina tikai tālo gaismu, tas ir jānoregulē tā, lai mak-
simāli apgaismotais laukums koncentrētos ap H-H un V-V līniju krustošanās punktu; šādam
lukturim jāatbilst vienīgi 6.3. punktā minētajām prasībām.

6.3.2. Izņemot A klases lukturi, tālās gaismas kūļa radītajam ekrāna apgaismojumam jāatbilst šādām
prasībām:

6.3.2.1. H-H un V-V līniju krustošanās punktam (HV) jābūt izoluksā 80 procentu apjomā no maksimālā
apgaismojuma. Šī maksimālā vērtība (EM) nedrīkst būt mazāka par 32 luksiem B vai C klases
lukturiem un mazāka par 51,2 luksiem – D klases lukturiem. Maksimālā vērtība nekādā gadījumā
nedrīkst pārsniegt 240 luksus B klases lukturiem un 180 luksus – C un D klases lukturiem.

6.3.2.1.1. Tālās gaismas maksimālā intensitāte (IM), kas izteikta tūkstošos apgaismošanas vienību (kandelu),
tiek aprēķināta pēc formulas:

IM = 0,625EM

6.3.2.1.2. Šīs maksimālās intensitātes standarta atzīme (I’M), kā minēts iepriekš 4.2.2.6. punktā, ir iegūstama,
izmantojot sakarību:

I′M =
IM
3
=0,208EM

Šo vērtību noapaļo līdz šādiem skaitļiem: 7,5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 – 27,5 - 30 - 37,5 - 40
- 45 - 50.

6.3.2.2. Sākot no HV punkta, horizontāli pa labi un pa kreisi apgaismojums nedrīkst būt mazāks par 12
luksiem B un C klases lukturim un mazāks par 24 luksiem D klases lukturim līdz 1 125 mm attā-
lumam; tas nedrīkst būt mazāks par 3 luksiem B un C klases lukturim un par 6 luksiem D klases
lukturim līdz 2 250 mm attālumam.

Attiecībā uz C un D klases lukturi gaismas intensitātes rādītājiem jāatbilst 3. pielikuma tabulām A
vai B. A tabula attiecas uz gadījumu, kad primāro tālās gaismas kūli dod viens gaismas avots. B ta-
bula attiecas uz gadījumu, kad tālās gaismas kūli dod sekundārais tālās gaismas lukturis, kas dar-
bojas saskaņoti ar tuvās gaismas lukturi vai primāro tālās gaismas lukturi.

6.4. Ja lukturim ir regulējams atstarotājs, veic papildu testus, kad atstarotājs ir pārvirzīts vertikāli par ± 2
grādiem vai vismaz līdz maksimālai pozīcijai, ja tās regulējums atšķiras par mazāk nekā 2 grādiem
no sākotnējās pozīcijas, izmantojot luktura regulēšanas ierīci. Pēc tam maina visa luktura pozīciju
(piemēram, ar goniometru), pavirzot to par tikpat grādiem reflektora kustībai pretējā virzienā. Veic
šādus mērījumus un attiecībā uz mērījumu punktiem ievēro šādas prasības:

tuvajai gaismai: HV un 0.86D-V punktos

tālajai gaismai: IM un HV punktā (procentos no IM).

6.5. Ekrāna apgaismošanas rādītāji, kā minēts iepriekš 6.2. un 6.3. punktā, ir jāmēra ar fotoreceptoru,
un tā darbības laukums ir jāierobežo ar kvadrātu, kura mala ir 65 mm.
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7. KRĀSA

7.1. Izstarotajai gaismai jābūt baltā krāsā. Starptautiskās apgaismes komisijas (CIE) trihromātiskajās ko-
ordinātās gaismas stari noteikti šādās robežās:

tendence uz zilu x ≥ 0,310

tendence uz dzeltenu x ≤ 0,500

tendence uz zaļu y ≤ 0,150 + 0,640 x

tendence uz zaļu y ≤ 0,440

tendence uz violetu y ≥ 0,050 + 0,750 x

tendence uz sarkanu y ≥ 0,382.

C. CITI ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI

8. GALVENĀ LUKTURA TIPA IZMAIŅAS UN APSTIPRINĀJUMA ATTIECINĀŠANA UZ CITU TIPU

8.1. Par katru gadījumu, kad luktura tips tiek mainīts, ir jāziņo administratīvajai nodaļai, kura ir
apstiprinājusi luktura tipu. Pēc tam šāda nodaļa var:

8.1.1. uzskatīt, ka izmaiņas neradīs nelabvēlīgu ietekmi un ka lukturis joprojām atbilst prasībām, vai

8.1.2. pieprasīt vēl vienu testēšanas pārskatu no tehniskā dienesta, kas ir atbildīgs par testu veikšanu.

8.2. Par atteikumu vai piekrišanu izsniegt apstiprinājumu, konkrēti norādot izmaiņas, ziņo saskaņā ar ie-
priekš 4.1.4. punktā noteikto procedūru šā nolīguma dalībvalstīm, kuras piemēro šos noteikumus.

8.3. Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu, piešķir sērijas numuru
katrai paziņojuma veidlapai, kas izveidota šāda attiecinājuma izsniegšanai, un par to informē
1958. gada nolīguma pārējās dalībvalstis, kuras piemēro šos noteikumus, nosūtot paziņojuma veid-
lapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam.

9. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

Ražošanas procesiem ir jāatbilst tam, kas norādīts nolīguma 2. pielikumā (E/ECE/324-
E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ietverot šādas prasības:

9.1. Lukturi, kas apstiprināti saskaņā ar šiem noteikumiem, ir jāražo tā, lai tie atbilstu apstiprinātajam
lukturu tipam, ievērojot 6. un 7. punktā izklāstītās prasības.

9.2. Ir jāievēro minimālās prasības par ražošanas kontroles procedūru atbilstību, kā izklāstīts šo notei-
kumu 5. pielikumā.

9.3. Inspektoram, veicot pārbaudi, ir jāievēro minimālās prasības, kā izklāstīts šo noteikumu
7. pielikumā.

9.4. Iestāde, kura izsniegusi lukturu tipa apstiprinājumu, var jebkurā laikā pārbaudīt katrā ražotnē iz-
mantotās atbilstības kontroles metodes. Parasti šādas pārbaudes izdara vienu reizi divos gados.

9.5. Lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā.

14.12.2005. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 000/223



10. SANKCIJAS PAR RAŽOJUMU NEATBLSTĪBU

10.1. Apstiprinājumu luktura tipam saskaņā ar šiem noteikumiem var anulēt, ja nav ievērotas prasības
vai ja lukturis, uz kura ir marķējums, neatbilst luktura tipam.

10.2. Ja nolīguma dalībvalsts, kas piemēro šos noteikumus, anulē agrāk izsniegtu apstiprinājumu, tā ne-
kavējoties par to informē pārējās nolīguma dalībvalstis, kuras piemēro šos noteikumus, nosūtot pa-
ziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā dotajam paraugam.

11. RAŽOŠANAS GALĪGA PĀRTRAUKŠANA

Ja apstiprinājuma saņēmējs galīgi pārtrauc ražot noteikta tipa lukturus, kas apstiprināti atbilstoši
šiem noteikumiem, šis ražotājs par to informē iestādi, kas izsniegusi apstiprinājumu. Pēc attiecīgā
paziņojuma saņemšanas šī iestāde par to informē 1958. gada nolīguma pārējās dalībvalstis, kuras
piemēro šos noteikumus, nosūtot paziņojuma veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikumā do-
tajam paraugam.

12. TO TEHNISKO DIENESTU NOSAUKUMI UN ADRESES, KAS ATBILDĪGI PAR ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU
VEIKŠANU, KĀ ARĪ ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES

1958. gada nolīguma dalībvalstis, kas piemēro šos noteikumus, paziņo ANO sekretariātam nosau-
kumus un adreses tiem tehniskajiem dienestiem, kuri veic testus, un administratīvajām iestādēm,
kuras piešķir apstiprinājumu un kurām jānosūta veidlapas, kas apliecina citās valstīs izdota apstip-
rinājuma piešķiršanu, attiecinājumu uz citu tipu, noraidīšanu, anulēšanu vai ražošanas galīgu
pārtraukšanu.
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1. PIELIKUMS

PAZIŅOJUMS

(maksimālais formāts: A4 (210 × 297 mm))
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2. PIELIKUMS

MARĶĒJUMU IZVIETOJUMA PARAUGI

Lukturis, uz kura ir viena no redzamajām atzīmēm, ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. …. un ar
apstiprinājuma numuru 243, kas atbilst šo noteikumu prasībām to sākotnējā formā (00). Burti C-AS (1. attēlā) norāda A
klases tuvās gaismas lukturi, bet burti CR-BS (2. attēlā) norāda B klases tuvās un tālās gaismas lukturi.

Piezīme: Apstiprinājuma numuram un papildu simboliem ir jāatrodas tuvu pie aplīša virs vai zem “E” burta, vai arī pa labi
vai pa kreisi no šā burta. Apstiprinājuma numuram ir jābūt “E” burta tajā pašā pusē, un tā cipariem jābūt novie-
totiem tajā pašā virzienā.

Marķējumos ir jāizvairās lietot romiešu ciparus, lai tos nesajauktu ar citiem simboliem.

Lukturis ar minēto marķējumu ir lukturis, kam ir plastikāta izkliedētājs atbilstoši šo noteikumu prasībām un kas ir paredzēts:

3. attēls: B klasei tikai attiecībā uz tuvo gaismu;

4. attēls: B klasei attiecībā uz tuvo un tālo gaismu.

1. attēls

a ≥ 5 mm A klases galvenajam lukturim

2. attēls

a ≥ 8 mm B, C un D klases galvenajam lukturim

3. attēls 4. attēls
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Lukturis ar minēto marķējumu ir lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām:

5. attēls: B klasei attiecībā uz tuvo un tālo gaismu;

6. attēls: B klasei tikai attiecībā uz tuvo gaismu.

Tuvo gaismu neieslēdz vienlaikus ar tālo gaismu un/vai citu savstarpēji savienotu lukturi.

Lukturis ar minēto marķējumu ir lukturis, kam ir plastikāta izkliedētājs atbilstoši šo noteikumu prasībām un kas ir paredzēts:

7. attēls: C klasei tikai attiecībā uz tuvo gaismu;

8. attēls: C klasei attiecībā uz tuvo un tālo gaismu.

Lukturis ar minēto marķējumu ir lukturis, kas atbilst šo noteikumu prasībām:

9. attēls: D klasei tikai attiecībā uz tuvo un tālo gaismu.

10. attēls: D klasei tikai attiecībā uz tuvo gaismu.

Tuvo gaismu neieslēdz vienlaikus ar tālo gaismu un/vai citu savstarpēji savienotu lukturi.

5. attēls 6. attēls

7. attēls 8. attēls

9. attēls 10. attēls
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Grupētu, kombinētu vai savstarpēji savienotu lukturu vienkāršots marķējums

11. attēls

(Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski parāda apgaismes ierīces apveidu. Šīs līnijas nepieder pie marķējuma).

A modelis

B modelis

C modelis

D modelis

Piezīme: Minētie četri piemēri atbilst apgaismes ierīcei, kuras marķējumā ietverta informācija par:

priekšējās pozīcijas lampu, kas apstiprināta saskaņā ar Noteikumiem Nr. 50 to sākotnējā formā (00),

D klases lukturi tuvās un tālās gaismas nodrošināšanai ar maksimālo gaismas intensitāti no 86 250 līdz 101 250 kandelām
(kā norāda skaitlis 30), kas apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu prasībām to sākotnējā formā (00) un ietver plastikāta
izkliedētāju,

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 grozījumu sēriju 02 un ietver plastikāta izkliedētāju,

priekšējo virzienrādītāja lampu, kas pieder 11. kategorijai un ir apstiprināta saskaņā ar Noteikumu Nr. 50 grozījumu sēriju 01.
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Lampas un luktura savstarpējs savienojums

Minētajā piemērā parādīts, kā tiek marķēts plastikāta izkliedētājs, kas paredzēts lietošanai dažādu tipu lukturos, t.i.,

vai D klases lukturī, kas nodrošina tuvo un tālo gaismu ar maksimālo gaismas intensitāti no 86 250 līdz 101 250 kande-
lām (kā norāda skaitlis 30), kas apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar šo noteikumu prasībām to sākotnējā formā (00), kurš
ir savstarpēji savienots ar priekšējās pozīcijas lampu, kas apstiprināta saskaņā ar Noteikumiem Nr. 50 to sākotnējā for-
mā (00);

vai C klases lukturī, kas nodrošina tuvo un tālo gaismu ar maksimālo gaismas intensitāti no 33 750 līdz 45 000 kandelām
(kā norāda skaitlis 12,5), kas apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar šo noteikumu prasībām to sākotnējā formā (00), kas ir
savstarpēji savienots ar to pašu frontālās pozīcijas lampu, kā minēts iepriekš.

12. attēls

1. piemērs
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3. PIELIKUMS

MĒRĪJUMU EKRĀNS

A klases lukturiem

(Dimensijas dotas mm; ekrāns 25 m attālumā)

MĒRĪJUMU EKRĀNS

B klases lukturiem

(Dimensijas dotas mm; ekrāns 25 m attālumā)

A attēls

B attēls
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MĒRĪJUMU EKRĀNS

C un D klases lukturiem

(Dimensijas dotas mm; ekrāns 25 m attālumā)

A tabula Primārais tālās gaismas galvenais lukturis

Testa punktu pozīcijas detalizētāk parādītas D attēlā

Testa punkta nr. Testa punkta atrašanās vieta

Vajadzīgais apgaismojums luksos

D klasei C klasei

> 125cc ≤ 125cc

Min. Maks. Min. Maks.

1 H-V (1) (1) — (1) —

2 H-3R & 3L 19,2 — 12,8 —

3 H-6R & 6L 6,4 — 4,16 —

4 H-9R & 9L 3,84 — 2,56 —

5 H-12R & 12L 1,28 — 0,8 —

6 2U-V 1,92 — 1,28 —

7 4D-V — (2) — (2)

Min. gaismas intensitāte no maksimālās 51,2 — 32 —

Maks. gaismas intensitāte — 180,0 — 180,0

(1) Gaismas intensitātei H-V punktā ir jābūt vienādai ar 80 procentiem no maksimālās intensitātes stara diagrammā vai lielākai.
(2) Gaismas intensitātei 4d-v punktā ir jābūt vienādai ar 30 procentiem no maksimālās intensitātes stara diagrammā vai mazākai.

C attēls
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B tabula Sekundārais tālās gaismas lukturis, ko ieslēdz ar saskaņotu tuvās gaismas lukturi
vai primāro tālās gaismas lukturi

Testa punktu pozīcijas detalizētāk parādītas E attēlā

Testa punkta nr. Testa punkta atrašanās vieta

Vajadzīgais apgaismojums luksos

D klasei C klasei

> 125cc ≤ 125cc

Min. Maks. Min. Maks.

1 H-V (1) (1) — (1) —

2 H-3R & 3L 19,2 — 12,8 —

3 H-6R & 6L 6,4 — 4,16 —

6 2U-V 1,92 — 1,28 —

7 4D-V — (2) — (2)

Min. gaismas intensitāte no maksimālās 51,2 — 32 —

Maks. gaismas intensitāte — 180,0 — 180,0

(1) Gaismas intensitātei H-V punktā ir jābūt vienādai ar 80 procentiem no maksimālās intensitātes stara diagrammā vai lielākai.
(2) Gaismas intensitātei 4D-V punktā ir jābūt vienādai ar 30 procentiem no maksimālās intensitātes stara diagrammā vai mazākai.

D attēls

Primārais tālās gaismas stars
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E attēls

Sekundārais tuvās gaismas stars
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4. PIELIKUMS

FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES
TESTI LUKTURU DARBĪBAS LAIKĀ

B, C UN D KLASES NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU TESTI

Kad ir noteikti fotometriskie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu prasībām, Emax punktā tālajai gaismai un HV, 50R, 50L un
B50 L punktos tuvajai gaismai pārbauda nokomplektēta luktura parauga fotometrisko radītāju stabilitāti tā darbības lai-
kā. Ar “nokomplektētu lukturi” saprot visu lukturi kopā ar apkārtējām daļām un lampām, kas varētu ietekmēt siltuma
izkliedi.

1. FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS

Testus veic sausa un nekustīga gaisa apstākļos, kur apkārtējās vides temperatūra ir 23 °C ± 5 °C, kad nokom-
plektētais lukturis ir uzstādīts uz cokola atbilstoši pareizai uzstādīšanai transportlīdzeklī.

1.1. Tīrs lukturis

Lukturi darbina 12 stundas, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, un pārbauda atbilstoši 1.1.2. punktam.

1.1.1. Testa procedūra (1)

Galveno lukturi darbina noteiktu laiku tā, lai:

1.1.1.1. (a) tikai vienas apgaismošanas funkcijas (tālās vai tuvās gaismas, vai priekšējie miglas lukturi) apstiprināšanai
attiecīgais kvēldiegs ir ieslēgts norādīto laika periodu (2),

(b) pārbaudot lukturi, kas izstaro tuvo gaismu un vienu vai vairākus tālās gaismas kūļus, vai lukturi ar tuvo
gaismu un priekšējo miglas lukturi:

(i) lukturi darbina režīmā, līdz sasniegts noteiktais darbības laiks:

15 minūtes – tuvās gaismas spuldzes kvēldiega ieslēgšana;

5 minūtes – visu kvēldiegu ieslēgšana;

(ii) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka lukturis vienlaikus tiks izmantots tikai ar tuvo gaismu vai tikai ar
tālo gaismu (3), testu veic, ievērojot šo nosacījumu un aktivizējot (2) pēc kārtas tuvo gaismu pusi no
laika un tālo gaismu (vienlaicīgi) pusi no laika, kā noteikts iepriekš 1.1. punktā;

(c) ja lukturim ir priekšējais miglas lukturis un viena vai vairākas tālās gaismas:

(i) lukturi darbina režīmā, līdz sasniegts noteiktais darbības laiks:

15 minūtes – priekšējā miglas luktura ieslēgšana;

5 minūtes – visu kvēldiegu ieslēgšana;

(ii) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka lukturis vienlaikus tiks izmantots tikai ar ieslēgtu priekšējo miglas
lukturi vai tikai ar tālo gaismu (3), testu veic, ievērojot šo nosacījumu un aktivizējot (2) pēc kārtas priek-
šējo miglas lukturi pusi no laika un tālo gaismu (vienlaicīgi) pusi no laika, kā noteikts iepriekš
1.1. punktā;

(1) Testa grafiks ir dots šo noteikumu 8. pielikumā.
(2) Ja pārbaudāmais lukturis ietver signāllampas, testa laikā tām jābūt ieslēgtām. Virzienrādītāja lampu ieslēdz mirgošanas režīmā, kurā
ieslēgšanās/izslēgšanās ilgums ir aptuveni viens pret vienu.

(3) Ja divu vai vairāku spuldžu kvēldiegi ir ieslēgti vienlaicīgi, kad tiek izmatota luktura mirgošana, tas nav uzskatāms par normālu vienlai-
cīgu kvēldiegu izmantošanu.
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(d) ja lukturis izstaro tuvo gaismu, vienu vai vairākus tālās gaismas kūļus un tam ir priekšējais miglas lukturis:

(i) lukturi darbina režīmā, līdz sasniegts noteiktais darbības laiks:

15 minūtes – tuvās gaismas spuldzes kvēldiega ieslēgšana;

5 minūtes – visu kvēldiegu ieslēgšana;

(ii) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka lukturis vienlaikus tiks izmantots tikai ar ieslēgtu tuvo gaismu vai
tikai ar tālo gaismu (1), testu veic, ievērojot šo nosacījumu un aktivizējot (2) pēc kārtas tuvo gaismu pusi
no laika un tālo gaismu pusi no laika, kā noteikts iepriekš 1.1. punktā, kamēr priekšējais miglas luk-
turis tiek darbināts režīmā, kurā tas ir 15 minūtes izslēgts un 5 minūtes ieslēgts pusi no laika un ka-
mēr darbojas tālā gaisma;

(iii) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka lukturis vienlaikus tiks izmantots tikai ar ieslēgtu tuvo gaismu vai
tikai ar ieslēgtu priekšējo miglas lukturi (1), testu veic, ievērojot šo nosacījumu un aktivizējot (2) pēc
kārtas tuvo gaismu pusi no laika un priekšējo miglas lukturi pusi no laika, kā noteikts iepriekš
1.1. punktā, kamēr tālā gaisma darbojas 15 minūšu izslēgtā un 5 minūtes ieslēgtā režīmā pusi no laika
un kamēr ir ieslēgta tuvā gaisma;

(iv) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka lukturis vienlaikus tiks izmantots tikai ar ieslēgtu tuvo gaismu vai
tikai ar ieslēgtu tālo gaismu (1), vai tikai ar ieslēgtu priekšējo miglas lukturi (1), testu veic, ievērojot šo
nosacījumu un aktivizējot (2) pēc kārtas tuvo gaismu vienu trešdaļu no laika, tālo gaismu vienu treš-
daļu no laika un priekšējo miglas lukturi vienu trešdaļu laika, kā noteikts iepriekš 1.1. punktā.

1.1.1.2. Testa spriegums

Spriegumu noregulē, lai tas dotu 90 procentus no maksimālās jaudas, kā minēts Noteikumos Nr. 37 attiecībā uz
izmantoto kvēlspuldzi (kvēlspuldzēm).

Piemērojamai jaudai vatos visos gadījumos ir jāatbilst kvēlspuldzes nominālajam 12 V spriegumam, izņemot ga-
dījumu, kad pieteikuma iesniedzējs norāda, ka lukturi var izmantot pie cita sprieguma.

1.1.2. Testa rezultāti

1.1.2.1. Vizuālā pārbaude

Kad lukturis ir stabilizējies apkārtējās vides temperatūrā, luktura izkliedētājs un ārējais izkliedētājs, ja tāds ir, ir
jānotīra ar tīru, mitru kokvilnas drānu. Tad notiek vizuālā pārbaude, un uz luktura izkliedētāja vai uz ārējā iz-
kliedētāja, ja tāds ir, nedrīkst atklāties negludums, deformācija, ieplaisājums vai krāsas atšķirība.

1.1.2.2. Fotometriskais tests

Lai atbilstu šo noteikumu prasībām, ir jānosaka fotometriskie rādītāji šādos punktos:

B klases lukturim:

Tuvā gaisma: 50R - 50L - B50 - HV.

Tālā gaisma: Emax punktā.

C un D klases lukturim:

Tuvā gaisma: 0.86D/3.5R - 0.86D/3.5L - 0.50U/1.5L & 1.5R - HV.

Tālā gaisma: Emax punktā.

(1) Ja divu vai vairāku spuldžu kvēldiegi ir ieslēgti vienlaicīgi, kad tiek izmatota luktura mirgošana, tas nav uzskatāms par normālu vienlai-
cīgu kvēldiegu izmantošanu.

(2) Ja pārbaudāmais lukturis ietver signāllampas, testa laikā tām jābūt ieslēgtām. Virzienrādītāja lampu ieslēdz mirgošanas režīmā, kurā
ieslēgšanās/izslēgšanās ilgums ir aptuveni viens pret vienu.
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Vēl vienā orientācijā var ņemt vērā luktura cokola deformāciju no sasilšanas (gaismas kūļa noliekuma līnijas stā-
vokļa izmaiņas ir minētas šā pielikuma 2. punktā).

Ir pieļaujama pirms testa veikto mērījumu rezultātu novirze par 10 procentiem no fotometriskajiem raksturlie-
lumiem, ņemot vērā pielaides fotometrijas procedūrā.

1.2. Netīrs lukturis

Pēc testa, kā norādīts iepriekš 1.1. punktā, lukturis ir jādarbina vienu stundu, kā norādīts 1.1.1. punktā, iepriekš
to sagatavojot saskaņā ar 1.2.1. punktā dotajiem norādījumiem, un jāpārbauda, kā norādīts 1.1.2. punktā.

1.2.1. Luktura sagatavošana

1.2.1.1. Testa maisījums

1.2.1.1.1. Ja luktura ārējais izkliedētājs ir no stikla:

uz luktura uzklājamā ūdens un netīrumu maisījuma sastāvs ir:

9 svara daļas silīcija smilšu, kuru daļiņu lielums ir 0-100 μm,

1 svara daļa augu valsts (dižskābarža koksnes) oglekļa putekļu, kuru daļiņu lielums ir 0-100 μm,

0,2 svara daļas NaCMC (1),

atbilstošs daudzums destilēta ūdens, kura vadītspēja ir ≤ 1 mS/m.

Maisījums ir derīgs 14 dienas.

1.2.1.1.2. Ja luktura ārējais izkliedētājs ir no plastikāta:

uz luktura uzklājamā ūdens un netīrumu maisījuma sastāvs ir:

9 svara daļas silīcija smilšu, kuru daļiņu lielums ir 0-100 μm,

1 svara daļa augu valsts (dižskābarža koksnes) oglekļa putekļu, kuru daļiņu lielums ir 0-100 μm,

0,2 svara daļas NaCMC (1),

13 svara daļas destilēta ūdens, kura vadītspēja ir ≤ 1 mS/m un

2 ± 1 svara daļas virsmaktīvas vielas (2).

Maisījums ir derīgs 14 dienas.

1.2.1.2. Testa maisījuma uzklāšana uz luktura

Testa maisījumu vienmērīgi uzklāj uz visas luktura gaismu izstarojošās virsmas un ļauj nožūt. Šo procedūru at-
kārto, kamēr apgaismojums ir samazinājies līdz 15-20 procentiem no mērījumos iegūtajiem skaitļiem attiecībā
uz katru punktu, ievērojot šajā pielikumā ietvertos norādījumus:

B klases lukturim:

Tuvajai/tālajai gaismai un tikai tālajai gaismai: Emax punktā

Tikai tuvajai gaismai: B 50 un 50 V

(1) NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko parasti apzīmē ar CMC. NaCMC, ko izmanto šādu netīrumu maisījumu sagatavošanai, ir
jābūt ar 0,6-0,7 aizvietošanas pakāpi (DS) un viskozitāti 200-300 cP 2 procentu šķīdumam 20 °C temperatūrā.

(2) Daudzuma pielaide ir atkarīga no vajadzības iegūt tādu netīrumu maisījumu, ko var pareizi uzklāt uz visa plastikāta izkliedētāja.
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C un D klases lukturim:

Tuvajai/tālajai gaismai un tikai tālajai gaismai: Emax punktā
Tikai tuvajai gaismai: 0,50U/1,5L & 1,5R un 0,86D/V

1.2.1.3. Mēriekārtas

Mēriekārtām jābūt tādām pašām kā tām, ko izmanto lukturu atbilstības pārbaudēs. Fotometriskām pārbaudēm
izmanto standarta (etalona) kvēlspuldzi.

2. GAISMAS KŪĻA NOLIEKUMA LĪNIJAS VERTIKĀLĀS POZĪCIJAS IZMAIŅU TESTS SILTUMA IETEKMĒ

Šis tests ir pārbaude, vai gaismas kūļa noliekuma līnijas vertikālā novirze siltuma ietekmē nepārsniedz tuvās gais-
mas luktura darbībai konkrēti noteikto vērtību.

Lukturi, kurš pārbaudīts atbilstoši 1. punkta prasībām, pārbauda saskaņā ar 2.1. punktā aprakstīto testu, lukturi
nenoņemot un nepārregulējot attiecībā pret tā testa ierīci.

2.1. Tests

Testu izdara sausa un nekustīga gaisa apstākļos, kur apkārtējās vides temperatūra ir 23 °C ± 5 °C.

Kad tiek izmantota masveidā ražota kvēlspuldze, kura ir bijusi ieslēgta vismaz vienu stundu, lukturi darbina, ie-
slēdzot tuvo gaismu un nenoņemot un nepārregulējot lukturi attiecībā pret testa ierīci. (Šā testa vajadzībām sprie-
gumu noregulē, kā minēts 1.1.1.2. punktā). Gaismas kūļa noliekuma līnijas pozīcija līnijas horizontālajā
daļā (starp vertikālajām līnijām, kas iet caur punktu 50 L un caur punktu 50 R B klases lukturim, 3,5 L un 3,5 R
C un D klases lukturim) pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r3) un 60 minūtes (r60) pēc luktura darbināšanas.

Šeit aprakstītās gaismas kūļa noliekuma līnijas pozīcijas izmaiņas nosaka ar jebkuru metodi, kas ir pietiekami pre-
cīza un dod reproducējamus rezultātus.

2.2. Testa rezultāti

2.2.1. Rezultāts, kas izteikts miliradiānos (mrad), ir uzskatāms tuvās gaismas lukturim par pieņemamu tikai tad, ja luk-
turim reģistrētā absolūtā vērtība ΔrI = |r3 - r60| nav lielāka par 1,0 mrad (ΔrI ≤ 1,0 mrad).

2.2.2. Ja tomēr šī vērtība ir lielāka par 1,0 mrad, bet nepārsniedz 1,5 mrad (1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad), ir jāpārbauda
otrs lukturis, kā aprakstīts 2.1. punktā, pēc tam, kad tas ir darbināts trīs reizes pēc kārtas turpmāk minētajā re-
žīmā, lai stabilizētu luktura mehānisko detaļu pozīciju uz cokola atbilstoši pareizam montāžas stāvoklim
transportlīdzeklī:

vienu stundu ir ieslēgta tuvā gaisma (spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.1.2. punktā), kam seko

vienu stundu ilgs pārtraukums.

Luktura tips ir uzskatāms par pieņemamu, ja pirmajam paraugam noteiktās absolūtās vērtības ΔrI un otrajam pa-
raugam noteiktās ΔrII vidējā vērtība nepārsniedz 1,0 mrad:

ΔrI + ΔrII
2

≤ 1mrad
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5. PIELIKUMS

MINIMĀLĀS PRASĪBAS RAŽOŠANAS KONTROLES PROCEDŪRU ATBILSTĪBAI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Atbilstības prasības tiek uzskatītas par izpildītām no mehānikas un ģeometrijas viedokļa, ja saskaņā ar šo notei-
kumu prasībām atšķirības nepārsniedz ražošanas procesā radušās neizbēgamās novirzes. Šis nosacījums attiecas
arī uz krāsu.

1.2. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem masveidā ražotu lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja jebkura nejauši
izvēlēta un ar standarta (etalona) kvēlspuldzi aprīkota luktura fotometrisko rādītāju pārbaudē tiek konstatēts:

1.2.1. A klases lukturim: neviena mērījumos iegūtā vērtība par vairāk nekā 20 procentiem nelabvēlīgi neatšķiras no šajos
noteikumos minētajiem rādītājiem.

1.2.2. B, C un D klases lukturim:

1.2.2.1. neviena mērījumos iegūtā vērtība par vairāk nekā 20 procentiem nelabvēlīgi neatšķiras no šajos noteikumos mi-
nētās vērtības. III zonā B klases lukturim, I zonā C un D klases lukturim maksimālā nelabvēlīgā novirze var būt
attiecīgi:

0,3 luksi jeb 20 procenti,

0,45 luksi jeb 30 procenti,

1.2.2.2. un, ja attiecībā uz tālo gaismu, kad HV atrodas izoluksa 0,75 Emax robežās, tiek ievērota + 20 procentu maksimālo
un – 20 procentu minimālo fotometrisko rādītāju pielaide jebkurā mērītajā punktā, kā norādīts šo noteikumu
6.2.3.2. un 6.3.2.2. punktā.

1.2.3. Ja aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, testus atkārto, izmantojot citu standarta kvēlspuldzi.

1.3. Pārbaudot gaismas kūļa noliekuma līnijas vertikālā stāvokļa izmaiņas sasilšanas rezultātā, ir jāievēro šāda proce-
dūra (tikai B, C un D klases lukturiem):

vienu no paraugam izvēlētajiem lukturiem pārbauda saskaņā ar 4. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru, pēc
tam kad trīs reizes pēc kārtas lukturis ir darbināts 4. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītajā režīmā.

Lukturis ir uzskatāms par pieņemamu, ja Δr nav lielāks par 1,5 mrad.

Ja šis rādītājs pārsniedz 1,5 mrad, bet nav lielāks par 2,0 mrad, pārbauda otru paraugu, un pēc tam abiem parau-
giem reģistrēto rādītāju vidējā absolūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 1,5 mrad.

1.4. Lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā.

2. MINIMĀLĀS PRASĪBAS, PĀRBAUDOT RAŽOTĀJA IEVĒROTO ATBILSTĪBU

Attiecībā uz katru luktura tipu apstiprinājuma marķējuma turētājs noteiktos laika intervālos veic vismaz šādus tes-
tus. Testi jāveic atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.

Ja kādā paraugā atklājas neatbilstība kādam testa veidam, pārbaudi turpina ar citiem paraugiem. Ražotājam jāveic
pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgās produkcijas atbilstību prasībām.
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2.1. Testu raksturojums

Atbilstības testi šajos noteikumos nozīmē noteikt fotometrisko raksturojumu un B, C un D klases lukturiem pār-
baudīt gaismas kūļa noliekuma līnijas vertikālās pozīcijas izmaiņas siltuma ietekmē.

2.2. Testos izmantojamās metodes

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

2.2.2. Ja atbilstības testu veic ražotājs, var izmantot līdzvērtīgas metodes, ja tam piekrīt kompetentā iestāde, kas ir atbil-
dīga par apstiprinājuma testiem. Ražotāja pienākums ir pierādīt, ka izmantotās metodes ir līdzvērtīgas tām, kas no-
rādītas šajos noteikumos.

2.2.3. 2.2.1. un 2.2.2.punktā ir noteikts, ka testa aparatūra ir regulāri jākalibrē un kompetentai iestādei jāveic tās kore-
lācija ar mērījumu rezultātiem.

2.2.4. Visos gadījumos standarta metodes ir tās, ko paredz šie noteikumi, īpaši attiecībā uz administratīvajām pārbau-
dēm un paraugu pārbaudi.

2.3. Paraugu pārbaudes raksturojums

Lukturu paraugus pārbaudes vajadzībām izvēlas no vienādu ražojumu partijas pēc nejaušības principa. Ar vienādu
ražojumu partiju ir jāsaprot viena tipa lukturu kopa, ko nosaka atbilstoši ražotāja izmantotajām ražošanas
metodēm.

Vērtējumā galvenokārt ietver sērijveida ražojumus no atsevišķa uzņēmuma. Ražotājs tomēr var apkopot ziņas par
vienu ražojuma veidu no vairākiem uzņēmumiem, ja šo uzņēmumu darbībā tiek ievērota vienāda kvalitātes sis-
tēma un kvalitātes vadība.

2.4. Iegūtais un reģistrētais fotometriskais raksturojums

Pārbaudei izvēlētos lukturus fotometriski pārbauda punktos, kas norādīti šajos noteikumos, un nolasījumus izdara
tikai punktos:

2.4.1. A klases lukturiem – HV, LH, RH, 12,5L un 12,5R,

2.4.2. B klases lukturiem – Emax, HV (1), ja pārbauda tālo gaismu, un HV, 50R, 50L punktos, ja pārbauda tuvo gaismu,

2.4.3. C un D klases lukturiem – Emax, HV (1), ja pārbauda tālo gaismu, un punktos HV, 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L, ja pār-
bauda tuvo gaismu.

2.5. Kritēriji, ar ko nosaka pieņemamo robežu

Ražotājs ir atbildīgs par pārbaudes rezultātu statistisko izpēti un par ražojuma pieņemamo robežkritēriju noteik-
šanu, to saskaņojot ar kompetento iestādi, lai panāktu atbilstību specifikācijai, ar ko nosaka ražojumu atbilstības
pārbaudi un kas ir ietverta šo noteikumu 9.1. punktā.

Pieņemamiem robežkritērijiem jābūt tādiem, lai ar 95 procentu ticamību minimālā varbūtība, ka iepriekš nepie-
teikta pārbaude atbilstoši 7. pielikuma norādījumiem (pirmajā paraugu pārbaudē) tiks izturēta, būtu 0,95.

(1) Ja tālā gaisma ir savstarpēji saistīta ar tuvo gaismu, tālās gaismas mērīšanai jāizvēlas tas pats HV mērīšanas punkts, kas tuvās gaismas mē-
rīšanai.
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6. PIELIKUMS

PRASĪBAS LUKTURIEM AR PLASTIKĀTA IZKLIEDĒTĀJIEM - IZKLIEDĒTĀJU, MATERIĀLA PARAUGU VAI
NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU PĀRBAUDE

1. VISPĀRĒJĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.1. Iesniegtajiem paraugiem, kā norādīts šo noteikumu 2.2.4. punktā, jāatbilst turpmāk 2.1. līdz 2.5. punktā minēta-
jām specifikācijām.

1.2. Abiem nokomplektētu lukturu paraugiem, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 2.2.3. punktam un kam ir plasti-
kāta izkliedētāji, attiecībā uz izkliedētāja materiālu jāatbilst turpmāk 2.6. punktā minētajām specifikācijām.

1.3. Plastikāta izkliedētāju paraugus vai materiāla paraugus kopā ar atstarotāju, ar ko tos paredzēts samontēt (ja nepie-
ciešams), apstiprināšanai pārbauda hronoloģiskā secībā, kā norādīts A tabulā, kas dota šā pielikuma
1. papildinājumā.

1.4. Ja tomēr lukturu ražotājs var pierādīt, ka ražojums jau ir izturējis pārbaudes, kā aprakstīts tālāk 2.1. līdz 2.5. punk-
tā, vai līdzvērtīgas pārbaudes atbilstoši citiem noteikumiem, šādas pārbaudes nav jāatkārto; obligātas ir tikai 1. pie-
likuma B tabulā norādītās pārbaudes.

2. TESTI

2.1. Izturība pret temperatūras izmaiņām

2.1.1. Testi

Trīs jaunus paraugus (izkliedētājus) pārbauda piecos mainīgas temperatūras un mitruma režīmos (RH = relatīvais
mitrums), ievērojot šādu secību:

3 stundas – 40 °C ± 2 °C un 85-95 procenti RH;

1 stundu – 23 °C ± 5 °C un 60-75 procenti RH;

15 stundas – – 30 °C ± 2 °C;

1 stundu 23 °C ± 5 °C un 60-75 procenti RH;

3 stundas – 80 °C ± 2 °C;

1 stundu 23 °C ± 5 °C un 60-75 procenti RH;

Pirms šā testa paraugus tur vismaz četras stundas gaisā, kura temperatūra ir 23° C ± 5° C un RH ir 60-75 procenti.

Piezīme: Vienu stundu ilgie periodi 23 °C ± 5 °C temperatūrā ietver pārejas laiku no vienas temperatūras uz otru,
kas ir vajadzīgi, lai novērstu termiskā šoka efektu.

2.1.2. Fotometriskie mērījumi

2.1.2.1. Metode

Paraugu fotometriskos mērījumus veic pirms un pēc testa.

Šie mērījumi jāveic ar standarta (etalona) lukturi šādos punktos:

B 50, 50 L un 50 R B klases lukturim 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L, 0,50U/1,5L un 1,5R C un D klases lukturim tuvās
gaismas kūlim vai tuvās/tālās gaismas lukturim;

Emax attiecībā uz tālās gaismas lukturi vai tuvās/tālās gaismas lukturi.
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2.1.2.2. Rezultāti

Fotometriskie rezultāti, izdarot katra parauga mērījumus pirms un pēc testa, nedrīkst atšķirties vairāk kā par
10 procentiem, ievērojot fotometriskās procedūras pielaides.

2.2. Izturība pret atmosfēras un ķimikāliju iedarbību

2.2.1. Izturība pret atmosfēras iedarbību

Trīs jaunus paraugus (izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura izstarotās enerģijas spektrs at-
bilst tam, ko izstaro melns ķermenis pie 5 500 K–6 000 K temperatūras. Starp avotu un paraugiem novieto attie-
cīgus filtrus, lai pēc iespējas samazinātu starojumu ar viļņa garumu, kas mazāks par 295 nm un lielāks par
2 500 nm. Uz paraugiem ļauj iedarboties 1 200 W/m2 ± 200W/m2 enerģijas starojumam tik ilgi, lai saņemtā gais-
mas enerģija būtu 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Telpas robežās uz melnā paneļa, kas atrodas vienā līmenī ar parau-
giem, temperatūrai jābūt 50 °C ± 5 °C. Lai panāktu apstarošanas regularitāti, paraugiem jārotē ap starojuma avotu
ar ātrumu no 1 līdz 5 apgriezieniem 1/min.

Paraugus apsmidzina ar destilētu ūdeni, kura vadītspēja 23 °C ± 5 °C temperatūrā ir mazāka par 1 mS/m, ievērojot
šādu režīmu:

apsmidzināšana: 5 minūtes; nožūšana: 25 minūtes.

2.2.2. Izturība pret ķimikālijām

Pēc tam, kad ir veikts tests, kā aprakstīts iepriekš 2.2.1. punktā, un izdarīts mērījums, kā aprakstīts turpmāk
2.2.3.1. punktā, minēto trīs paraugu ārējā frontālā virsma tiek apstrādāta, kā aprakstīts 2.2.2.2. punktā,
ar 2.2.2.1. punktā minēto maisījumu.

2.2.2.1. Testa maisījums

Testa maisījums sastāv no 61,5 procentiem n-heptāna, 12,5 procentiem toluola, 7,5 procentiem etiltetrahlorīda,
12,5 procentiem trihloretilēna un 6 procentiem ksilola (pēc tilpuma).

2.2.2.2. Testa maisījuma uzklāšana

Samērcē kokvilnas drānu (atbilstoši ISO 105), panākot piesātinājumu ar maisījumu, kā noteikts iepriekš
2.2.2.1. punktā, tad 10 sekunžu laikā uzliek to uz parauga ārējās frontālās virsmas un tur 10 minūtes ar spiedienu
50 N/cm2, kas atbilst 100 N spēkam uz 14 × 14 mm testa virsmas laukumu.

Šo 10 minūšu laikā uzklājamo drānu atkal iemērc maisījumā, lai izmantojamā šķidruma sastāvs visu laiku atbilstu
paredzētā testa maisījuma sastāvam.

Uzklāšanas laikā ir atļauts kompensēt paraugam piemērojamo spiedienu, lai neradītu plaisas.

2.2.2.3. Tīrīšana

Kad testa maisījuma uzklāšana ir pabeigta, paraugus nožāvē gaisā un pēc tam nomazgā ar 2.3. punktā (Izturība
pret mazgāšanas līdzekļiem) aprakstīto šķīdumu 23 °C ± 5 °C temperatūrā.

Pēc tam paraugus rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kurš nesatur vairāk par 0,2 procentiem piemaisījumu,
23 °C ± 5 °C temperatūrā un noslauka ar mīkstu drānu.

2.2.3. Rezultāti

2.2.3.1. Pēc tam, kad ir pārbaudīta izturība pret atmosfēras iedarbību, paraugu ārējai frontālajai virsmai ir jābūt neieplai-

sājušai, neieskrāpētai, nesadrupušai un nedeformētai, un vidējā gaismas caurlaidības starpība Δt =
T2–T3
T2
, kas ie-

gūta no trim paraugiem atbilstoši šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstītajai procedūrai, nedrīkst pārsniegt

0,020 (Δtm ≤ 0,020).
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2.2.3.2. Pēc testa, kurā nosaka izturību pret ķimikāliju iedarbību, uz paraugiem nedrīkst būt ķīmisko vielu atstāto traipu

paliekas, kas varētu radīt gaismas plūsmas izkliedēšanās izmaiņas, un izkliedes vidējā starpība Δt =
T5–T4
T2
, kas ie-

gūta no trim paraugiem atbilstoši šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstītajai procedūrai, nedrīkst pārsniegt 0,020

(Δdm ≤ 0,020).

2.3. Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem

2.3.1. Izturība pret mazgāšanas līdzekļiem

Trīs paraugu (izkliedētāju vai materiāla paraugu) ārējo frontālo virsmu sasilda līdz 50 °C ± 5 °C un pēc tam uz pie-
cām minūtēm iemērc maisījumā, kas tiek turēts 23 °C ± 5 °C temperatūrā un sastāv no 99 daļām destilēta ūdens ar
ne vairāk kā 0,02 procentiem piemaisījumu un vienas daļas alkilarila sulfonāta.

Kad tests ir pabeigts, paraugus nožāvē 50 °C ± 5 °C temperatūrā.

Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu.

2.3.2. Izturība pret ogļūdeņražiem

Trīs paraugu ārējās frontālās virsmas vienu minūti ilgi viegli berž ar kokvilnas drānu, kas samērcēta šķīdumā, kas
sastāv no 70 procentiem n-heptāna un 30 procentiem toluola (pēc tilpuma), un pēc tam nožāvē gaisā.

2.3.3. Rezultāti

Pēc tam, kad pēc kārtas ir pabeigti abi aprakstītie testi, gaismas caurlaidības vidējā starpība Δt =
T2–T3
T2
,

kas iegūta no trim paraugiem atbilstoši šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstītajai procedūrai, nedrīkst pār-

sniegt 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4. Izturība pret mehānisko nolietošanos

2.4.1. Mehāniskās nolietošanās metode

Trīs jauno paraugu (izkliedētāju) ārējās frontālās virsmas izturību pret mehānisko nolietošanos nosaka ar vienādu
testa paņēmienu, izmantojot šā pielikuma 3. papildinājumā aprakstīto metodi.

2.4.2. Rezultāti

Kad šis tests ir pabeigts,

gaismas caurlaidības starpība Δt =
T2–T3
T2

un gaismas izkliedēšanās starpība Δd =
T5–T4
T2

ir jānosaka, ievērojot pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, virsmas rajonā, kā norādīts šo noteikumu
2.2.4.1.1. punktā. No trim paraugiem iegūto rādītāju vidējai vērtībai ir jāatbilst sakarībām:

Δtm ≤ 0,100;

Δdm ≤ 0,050.

2.5. Pārklājumu noturības pārbaude, ja tāda ir vajadzīga

2.5.1. Parauga sagatavošana

Uz izkliedētāja virsmas pārklājuma 20 mm × 20 mm laukumiņu ar žileti vai adatu sagriež aptuveni 2 mm × 2 mm
lielos kvadrātiņos. Žiletes vai adatas spiedienam jābūt pietiekami lielam, lai tiktu sagriezts vismaz pārklājuma slānis.
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2.5.2. Testa apraksts

Ņem līmlentu, kuras adhēzijas spēks ir 2 N/(platuma cm) ± 20 procenti, kas noteikts standartizētos apstākļos, kā
norādīts šā pielikuma 4. papildinājumā. Līmlentu, kuras platumam jābūt vismaz 25 mm, spiež vismaz piecas mi-
nūtes ilgi pret virsmu, kas sagatavota, kā norādīts 2.5.1. punktā.

Tad līmlentas galu noslogo tā, lai adhēzijas spēks, kas darbojas uz attiecīgo virsmu, būtu līdzsvarā ar spēku, kas
darbojas perpendikulāri šai virsmai. Šajā brīdī lentu norauj ar konstantu ātrumu 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3. Rezultāti

Uz kvadrātiņos sadalītā virsmas laukuma nedrīkst parādīties manāmi bojājumi. Ir pieļaujami bojājumi kvadrātiņu
malu krustpunktos vai iegriezumu malās, ja vien bojātais laukums nav lielāks par 15 procentiem no kvadrātiņos
sadalītās virsmas.

2.6. Nokomplektēta luktura testi, ja lukturim ir plastikāta izkliedētājs

2.6.1. Izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos

2.6.1.1. Testi

Luktura 1. parauga izkliedētājs jāpārbauda, kā aprakstīts iepriekš 2.4.1. punktā.

2.6.1.2. Rezultāti

Kad tests ir pabeigts un veikti luktura fotometriskie mērījumi, kā norādīts šajos noteikumos, mērījumu rezultāti
nedrīkst par vairāk nekā 30 procentiem pārsniegt maksimālās vērtības, kas norādītas attiecībā uz HV punktu, un
nedrīkst būt par vairāk nekā par 10 procentiem mazākas par minimālajām vērtībām attiecībā uz punktiem 50 L
un 50 R B klases lukturim, 0,86D/3,5R, 0,86D/3,5L – C un D klases lukturim.

2.6.2. Pārklājumu noturības tests, ja lukturim ir pārklājums

Luktura 2. parauga izkliedētāju pārbauda, kā aprakstīts iepriekš 2.5. punktā.

3. RAŽOJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

3.1. Attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti izkliedētāju ražošanā, lukturu sērija ir atzīstama par atbilstošu šiem
noteikumiem, ja:

3.1.1. pēc tam, kad ir pārbaudīta izturība pret ķimikālijām, pret mazgāšanas līdzekļiem un ogļūdeņražiem, uz paraugu
ārējās frontālās virsmas ar neapbruņotu aci nav saskatāmas plaisas, drumslas vai deformācijas (skat. 2.2.2., 2.3.1. un
2.3.2. punktu);

3.1.2. pēc 2.6.1.1. punktā aprakstītā testa mērījumu punktos iegūtie fotometriskie rādītāji, kas minēti 2.6.1.2. punktā,
nepārsniedz šajos noteikumos norādītās ražojumu atbilstības robežas.

3.2. Ja testu rezultāti neatbilst prasībām, pārbauda citu, nejauši izvēlētu luktura paraugu.
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1. PAPILDINĀJUMS

ATBILSTĪBAS PĀRBAUŽU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA

A. Plastikāta materiālu testi (izkliedētāji vai materiāla paraugi, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 2.2.4. punktam).

Paraugi — Testi
Izkliedētāji vai materiāla paraugi Izkliedētāji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1. Daļēja fotometrija
(2.1.2. punkts)

x x x

1.1.1. Temperatūras izmaiņu
iedarbība (2.1.1. punkts)

x x x

1.1.2. Daļēja fotometrija
(2.1.2. punkts)

x x x

1.2.1. Gaismas caurlaidības mērī-
jumi

x x x x x x x x x

1.2.2. Gaismas izkliedēšanās mē-
rījumi

x x x x x x

1.3. Atmosfēras iedarbība
(2.2.1. punkts)

x x x

1.3.1. Gaismas caurlaidības mērī-
jumi

x x x

1.4. Ķimikāliju iedarbība
(2.2.2. punkts)

x x x

1.4.1. Gaismas izkliedēšanās mē-
rījumi

x x x

1.5. Mazgāšanas līdzekļu iedar-
bība (2.3.1. punkts)

x x x

1.6. Ogļūdeņražu iedarbība
(2.3.2. punkts)

x x x

1.6.1. Gaismas caurlaidības mērī-
jumi

x x x

1.7. Nolietošanās
(2.4.1. punkts)

x x x

1.7.1. Gaismas caurlaidības mērī-
jumi

x x x

1.7.2. Gaismas izkliedēšanās mē-
rījumi

x x x

1.8. Pārklājumu noturība
(2.5.punkts)

x

B. Nokomplektētu lukturu testi (lukturi iesniegti atbilstoši šo noteikumu 2.2.3. punkta prasībām).

Testi

Nokomplektēts lukturis

Parauga Nr.

1 2

2.1. Nolietošanās (2.6.1.1. p.) x

2.2. Fotometrija (2.6.1.2. p.) x

2.3. Pārklājuma noturība (2.6.2. p.) x
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2. PAPILDINĀJUMS

GAISMAS IZKLIEDĒŠANĀS UN CAURLAIDĪBAS
NOTEIKŠANAS METODE

1. IEKĀRTAS (skat. attēlu)

Kolimatora K staru kūli, kura pusnobīde ir β/2 = 17,4 × 104 rd, ierobežo diafragma Dτ ar 6 mm atvērumu, pret kuru ir
nostādīts parauga statīvs.

Konverģents bezkrāsains izkliedētājs L2, kurš koriģēts attiecībā uz sfēriskām novirzēm, savieno diafragmu Dτ ar uztvē-
rēju R; izkliedētāja L2 diametram jābūt tādam, lai tas nediafragmē parauga izkliedēto gaismu konusā, kura augšējais
pusleņķis ir β/2 = 14°.

Gredzenveida diafragmu DD, kuras leņķi ir αo/2 = 1° un αmax/2 = 12°, novieto izkliedētāja L2 attēla fokusa plaknē.

Diafragmas necaurspīdīgā centrālā daļa ir vajadzīga, lai izslēgtu gaismas tiešu krišanu no gaismas avota. Ir jānodrošina
iespēja attālināt diafragmas centrālo daļu no gaismas kūļa tā, lai nodrošinātu precīzu nostāšanos sākotnējā pozīcijā.

Attālums L2 Dτ un izkliedētāja L2 fokusa attālums F2 (1) ir jāizvēlas tā, lai Dτ attēls pilnīgi aizsegtu uztvērēju R.

Attiecinot sākotnējo krītošās gaismas plūsmu uz 1 000 vienībām, katra mērījuma absolūtajai precizitātei ir jābūt labākai
par 1 vienību.

2. MĒRĪJUMI

Ir jāiegūst šādi nolasījumi:

Nolasī-jums No parauga DD centrālajā daļā Iegūtais lielums

T1 nē nē Krītošās gaismas plūsmas sākotnējais nolasījums

T2 jā
(pirms testa)

nē Jaunā materiāla caurlaistās gaismas plūsma 24° laukā

T3 jā
(pēc testa)

nē Pārbaudītā materiāla caurlaistās gaismas plūsma 24°
laukā

T4 jā
(pirms testa)

jā Jaunā materiāla izkliedētā gaismas plūsma

T5 jā
(pēc testa)

jā Pārbaudītā materiāla izkliedētā gaismas plūsma

(1) Izkliedētājam L2 ieteicams izmantot aptuveni 80 mm fokusa attālumu.
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3. PAPILDINĀJUMS

PĀRBAUDE AR IZSMIDZINĀŠANAS METODI

1. TESTA IERĪCE

1.1. Smidzinātājs

Smidzināšanas pistolei jābūt ar 1,3 mm diametra sprauslas uzgali, kas nodrošina šķidruma izsmidzināšanu
0,24 ± 0,02 l/minūtē ar 6,0 bāru darba spiedienu - 0 + 0,5 bāri.

Šādos darba apstākļos uz bojājuma pārbaudei paredzētās virsmas ir jāiegūst vēdekļveidīgs uzklājums 170 mm± 50 mm
diametrā, ja attālums līdz sprauslas uzgalim ir 380 mm ± 10 mm.

1.2. Testa maisījums

Testa maisījuma sastāvs ir:

silīcija smiltis ar cietības skaitli 7 pēc Mosa cietības skalas, ja gandrīz normāli izkliedētu graudu lielums ir no 0 līdz
0,2 mm un leņķiskais koeficients ir 1,8 - 2;

ūdens cietība nedrīkst būt lielāka par 205 g/m3, un maisījums tiek veidots, sajaucot 25 g smilšu un 1 litru ūdens.

2. TESTS

Izkliedētāju ārējo virsmu vienu vai vairākas reizes apstrādā ar minētā sastāva smilšu strūklu. Strūkla jāvirza gandrīz
perpendikulāri pret testējamo virsmu.

Virsmas bojājumus pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko novieto salīdzināšanai blakus pārbau-
dāmajiem izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, kamēr gaismas izkliedēšanās starpība uz parauga vai pa-
raugiem, nosakot izkliedēšanos ar pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto metodi, atbilst sakarībai:

Δd =
T5 – T4
T2
=0,0250 ± 0,0025

Salīdzināšanai var izmantot vairākus paraugus, lai pārbaudītu, vai visa pārbaudāmā virsma ir bojāta homogēni.
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4. PAPILDINĀJUMS

NOTURĪBAS TESTS AR LĪMLENTU

1. MĒRĶIS

Ar šo metodi ir iespējams standarta apstākļos noteikt lineāro spēku, kas notur līmlentu uz stikla virsmas.

2. PRINCIPS

Tiek mērīts spēks, kas vajadzīgs, lai līmlentu atrautu no stikla plāksnes 90° leņķī.

3. NOTEIKTIE GAISA APSTĀKĻI

Apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt 23° C ± 5° C un relatīvajam mitrumam (RH) 65 ± 15.

4. TESTĀ IZMANTOJAMIE PRIEKŠMETI

Līmlentas parauga rullītis pirms testa jākondicionē 24 stundas norādītajos gaisa apstākļos (skat. 3. punktu).

Pārbauda piecus 400 mm garus gabalus no katra rullīša. Gabalus no rullīša sāk griezt, kad pirmie trīs tinumi ir atritināti.

5. PROCEDŪRA

Testam jānotiek apkārtējā gaisa apstākļos, kas aprakstīti 3. punktā.

Ņem līmlentas piecus testam sagatavotos gabalus, atritinot lentu radiālā virzienā ar ātrumu aptuveni 300 mm/s, pēc tam
15 sekunžu laikā uzliek tos uz stikla, ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

Lentu uzliek uz stikla plāksnes, sākot no viena gala, un to izlīdzina, garenvirzienā viegli paberzējot ar pirkstu bez pār-
mērīga spiediena, lai starp lentu un stiklu nepaliktu gaisa pūslīši.

Šādi sagatavoto paraugu 10 minūtes atstāj norādītajos gaisa apstākļos.

Lentas parauga gabalu apmēram 25 mm garumā atplēš no stikla plāksnes tādā plaknē, kas perpendikulāra parauga asij.
Nostiprina stikla plāksni un atloka atpakaļ lentas brīvo galu 90° leņķī. Spēku pieliek tā, lai tas darbotos perpendikulāri
plāksni un lentu atdalošajai līnijai un perpendikulāri stikla plāksnei.

Lenta jāatrauj ar ātrumu 300 mm/s ± 30 mm/s un jāreģistrē atraušanai nepieciešamais spēks.

6. REZULTĀTI

Iegūtos piecus rezultātus sarindo pēc kārtas un aprēķina mērījumu vidējo rezultātu. Šo rezultātu izsaka ņūtonos uz vie-
nu lentas platuma centimetru.
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7. PIELIKUMS

MINIMĀLĀS PRASĪBAS, KAS PARAUGU TESTĀ JĀIEVĒRO INSPEKTORAM

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

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 novirzes. Šis nosacījums at-
tiecas arī uz krāsu.

1.2. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem masveidā ražotu lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja jebkura nejauši
izvēlēta un ar standarta kvēlspuldzi aprīkota luktura fotometrisko rādītāju pārbaudē tiek konstatēts:

1.2.1. A klases lukturiem: neviens mērījuma rezultāts nelabvēlīgi neatšķiras par vairāk kā 20 procentiem no šajos notei-
kumos noteiktās vērtības.

1.2.2. B, C un D klases lukturiem:

1.2.2.1. neviens mērījumu rezultāts nelabvēlīgi neatšķiras par vairāk kā 20 procentiem no šajos noteikumos noteiktās vēr-
tības. Attiecībā uz vērtībām B klases lukturiem III zonā, C un D klases lukturiem – I zonā, maksimālā nelabvēlīgā
novirze attiecīgi var būt:

0,3 luksi jeb 20 procenti,

0,45 luksi jeb 30 procenti

1.2.2.2. un, ja attiecībā uz tālo gaismu, kad HV atrodas izoluksa 0,75 Emax robežās, tiek ievērota + 20 procentu maksimālo
un – 20 procentu minimālo fotometrisko rādītāju pielaide jebkurā mērītajā punktā, kā norādīts šo noteikumu
6.2.3.2. un 6.3.2.2. punktā.

1.2.3. Ja aprakstītā testa rezultāti neatbilst prasībām, testus atkārto ar citu standarta kvēldiega spuldzi.

1.2.4. Lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā.

2. PIRMĀ PARAUGU PĀRBAUDE

Pirmajai paraugu pārbaudei pēc nejaušas izvēles principa izvēlas četrus lukturus. Pirmo divu lukturu paraugu at-
zīmē ar A, bet otru divu lukturu paraugu – ar B.

2.1. Atbilstība netiek apstrīdēta

2.1.1. Pēc paraugu pārbaudes 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 paraugam

A1: vienam lukturim 0 procentu,

vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem,

A2: abiem lukturiem vairāk par 0 procentiem,

bet ne vairāk par 20 procentiem,

pārejot pie B parauga;
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2.1.1.2. B paraugam

B1: abiem lukturiem 0 procentu.

2.2. Atbilstība tiek apstrīdēta

2.2.1. Pēc šā pielikuma 1. attēlā parādītās paraugu pārbaudes procedūras masveidā ražotu lukturu atbilstība tiek apstrīdēta
un tiek pieprasīts, lai ražotājs ievērotu (noregulētu) ražošanas prasības, ja lukturu pārbaudē ir konstatētas šādas
novirzes:

2.2.1.1. A paraugam

A3: vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem
vienam lukturim vairāk par 20 proce
bet ne vairāk par 30 procentiem

2.2.1.2. B paraugam

B2: A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk par 0 procentiem
bet ne vairāk par 20 procentiem
vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem

B3: A2 gadījumā

vienam lukturim 0 procentu,
vienam lukturim vairāk par 20 procentiem,
bet ne vairāk par 30 procentiem

2.3. Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstība tiek apstrīdēta un piemērots 11. punkts, ja pēc lukturu paraugu pārbaudes procedūras, kā parādīts šā
pielikuma 1. attēlā, ir konstatētas šādas novirzes:

2.3.1. A paraugam

A4: vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem
vienam lukturim vairāk par 30 procentiem

A5: abiem lukturiem vairāk par 20 procentiem

2.3.2. B paraugam

B4: A2 gadījumā

vienam lukturim vairāk par 0 procentiem
bet ne vairāk par 20 procentiem,
vienam lukturim vairāk par 20 procentiem

B5: A2 gadījumā

abiem lukturiem vairāk par 20 procentiem

B6: A2 gadījumā

vienam lukturim 0 procentu
vienam lukturim vairāk pa 30 procentiem.
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3. ATKĀRTOTA PARAUGU PĀRBAUDE

A3, B2, B3 gadījumā veic atkārtotu pārbaudi ar trešo lukturu paraugu pāri C no produkcijas, kas saražota pēc pra-
sību noregulēšanas, un šī pārbaude jāveic divu mēnešu laikā pēc paziņojuma sniegšanas.

3.1. Atbilstība netiek apstrīdēta

3.1.1. Pēc paraugu pārbaudes procedūras, kas parādīta šā pielikuma 1. attēlā, masveidā ražotu lukturu atbilstība netiek
apstrīdēta, ja lukturu pārbaudē ir konstatētas šādas novirzes:

3.1.1.1. C paraugam

C1: vienam lukturim 0 procentu
vienam lukturim vairāk par 20 procentiem

C2: abiem lukturiem vairāk par 0 procentiem
bet ne vairāk par 20 procentiem
pārejot pie parauga D

3.1.1.2. D paraugam

D1: C2 gadījumā

abiem lukturiem 0 procentu

3.2. Atbilstība tiek apstrīdēta

3.2.1. Pēc šā pielikuma 1. attēlā parādītās paraugu pārbaudes procedūras masveidā ražotu lukturu atbilstība tiek apstrīdēta
un tiek pieprasīts, lai ražotājs ievērotu (noregulētu) ražošanas prasības, ja lukturu pārbaudē ir konstatētas šādas
novirzes:

3.2.1.1. D paraugam

D2: C2 gadījumā

vienam lukturim vairāk par 0 procentiem,
bet ne vairāk par 20 procentiem,
vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem.

3.3. Apstiprinājuma anulēšana

Atbilstība tiek apstrīdēta un piemērots 11. punkts, ja pēc lukturu paraugu pārbaudes procedūras, kā parādīts šā
pielikuma 1. attēlā, ir konstatētas šādas novirzes:

3.3.1. C paraugam

C3: vienam lukturim ne vairāk par 20 procentiem
vienam lukturim vairāk par 20 procentiem

C4: abiem lukturiem vairāk par 20 procentiem

3.3.2. D paraugam

D3: C2 gadījumā

vienam lukturim 0 vai vairāk par 0 procentiem
vienam lukturim vairāk par 20 procentiem
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1. attēls
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8. PIELIKUMS

DARBĪBAS PERIODU PĀRSKATS ATTIECĪBĀ UZ FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU
STABILITĀTES TESTU

Saīsinājumi: P: tuvās gaismas lukturis

D: tālās gaismas lukturis (D1 + D2 ir divi tālās gaismas kūļi)

F: priekšējais miglas lukturis

: režīms, kurā lukturis ir 15 minūtes izslēgts un 5 minūtes ieslēgts.

Visi turpmāk minētie grupētie lukturi un priekšējie miglas lukturi kopā ar papildu B klases marķējuma simboliem ir tikai
piemēri un nav jāuzskata par pabeigtu sarakstu.

1. P, D vai F (C-BS, R-BS vai B)

2. P+D (CR-BS) vai P+D1+D2 (CR-BS R-BS)

3. P+D (C/R-BS) vai P+D1+D2 (C/R-BS R-BS)

4. P+F (C-BS B)

5. P+F (C-BS B/) vai C-BS/B
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6. D+F (R-BS B) vai D1+D2+F (R-BS R-BS B)

7. D+F (R-BS B/) vai D1+D2+F (R-BS R-BS B/)

8. P+D+F (CR-BS B) vai P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B)

9. P+D+F (C/R-BS B) vai P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS B)

10. P+D+F (CR-BS B/) vai P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B/)

11. P+D+F (C/R-BS B/) vai P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS/B)
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