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(Neleģislatīvi akti) 

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. 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 19 
– Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu priekšējo miglas lukturu apstiprināšanu 

Ar visiem grozījumiem līdz 

04. grozījumu sērijas 6. papildinājumam, kas stājas spēkā 2014. gada 9. oktobrī 

SATURS 

Ievads 

Darbības joma 

1. Definīcijas 

2. Apstiprinājuma pieteikums 

3. Marķējumi 

4. Apstiprinājums 

5. Vispārīgas specifikācijas 

6. Apgaismojums 

7. Krāsa 

8. Neērtību noteikšana (apžilbinājums) 

9. Priekšējā miglas luktura tipa pārveidošana un apstiprinājuma paplašināšana 

10. Ražošanas atbilstība 

11. Sankcijas par ražošanas neatbilstību 

12. Pilnīga ražošanas izbeigšana 

13. To tehnisko dienestu nosaukums un adrese, kas atbildīgi par apstiprināšanas testu veikšanu, kā arī tipa apstiprinātāju 
iestāžu nosaukums un adrese 

14. Pārejas noteikumi 

PIELIKUMI 

1. Paziņojums 

2. Pielaides prasības ražošanas atbilstības kontroles procedūrām 

3. Apstiprinājuma marķējumu izvietojuma piemēri B un F3 klases priekšējiem miglas lukturiem
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4. Mērījumu ekrāna ģeometrija un mērījumu režģis 

5. Fotometrisko rādītāju stabilitātes testi priekšējo miglas lukturu darbības laikā (nokomplektētu priekšējo miglas 
lukturu testi) 

6. Prasības lukturiem ar plastmasas izkliedētājiem – izkliedētāju, materiāla paraugu vai nokomplektētu lukturu testēšana 

7. Prasību minimums ražošanas atbilstības kontroles procedūrai 

8. Prasību minimums, kas jāievēro inspektoram, ņemot paraugus 

9. Robežlīnijas definēšana un asums un orientēšanas procedūra, izmantojot šo robežlīniju F3 klases priekšējiem miglas 
lukturiem 

10. Darbības periodu pārskats attiecībā uz fotometrisko rādītāju stabilitātes testiem 

11. Atskaites centrs 

12. Prasības, ja izmanto LED moduli(-ļus) vai gaismas ģeneratorus 

IEVADS 

Šos noteikumus ( 1 ) piemēro priekšējiem miglas lukturiem ar stikla vai plastmasas izkliedētājiem. Tie ietver divas atsevišķas 
klases. 

Sākotnējais priekšējais miglas lukturis (B klase kopš ieviešanas) ir uzlabots, lai ietvertu leņķiskās koordinātu sistēmas 
vērtību uzlabojumus saistītajā fotometriskajā tabulā. Šai klasei ir atļauti tikai Noteikumos Nr. 37 norādītie gaismas avoti. 

F3 klase ir izstrādāta, lai uzlabotu fotometriskos rādītājus. Līdz ar maksimālās intensitātes priekšplāna vadības ieviešanu jo 
īpaši ir uzlabots gaismas kūļa platums un minimālās gaismas intensitātes zem H-H līnijas (6.4.3. punkts). Lai uzlabotu 
redzamību, matētās gaismas intensitāte virs H-H līnijas ir samazināta. Papildus šī klase var nodrošināt adaptīvas gaismas 
kūļa formas, kuru rādītāji atšķiras atkarībā no redzamības apstākļiem. 

F3 klases ieviešana paredz prasības, kurās izdarīti labojumi, lai tās šādā veidā būtu vienādas ar galvenā luktura prasībām: 

a) fotometriskās vērtības ir norādītas kā gaismas intensitātes, kas izmanto leņķisko koordinātu sistēmu; 

b) gaismas avoti var tikt izvēlēti atbilstoši Noteikumu Nr. 37 (kvēldiega gaismas avoti) un Noteikumu Nr. 99 (gāzizlādes 
gaismas avoti) nosacījumiem. Var izmantot arī gaismas diodes (LED) moduļus un sadalītās gaismas sistēmas. 

Robežlīnijas un slīpuma definīcijas. 

Fotometriskās prasības atļauj izmantot asimetrisku gaismas kūļa sadali. 

DARBĪBAS JOMA 

Šos noteikumus piemēro priekšējiem miglas lukturiem, kas paredzēti L3, L4, L5, L7, M, N un T kategorijas transpor
tlīdzekļiem ( 2 ). 

1. DEFINĪCIJAS 

Šajos noteikumos
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( 1 ) Šo noteikumu nosacījumi neliedz kādai no nolīguma pusēm, kas piemēro šos noteikumus, aizliegt izgatavot priekšējos miglas 
lukturus ar plastmasas izkliedētājiem, kas apstiprināti atbilstīgi šiem noteikumiem, savienojumā ar galveno lukturu mehānisko 
tīrīšanas ierīci (ar tīrītājiem). 

( 2 ) Kā definēts Konsolidētajā rezolūcijā par transportlīdzekļu konstrukciju (R.E.3), dokuments ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, 2. punkts.



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

1.2. “Izkliedētājs” ir priekšējā miglas luktura (mezgla) ārējā sastāvdaļa, kas laiž gaismu caur apgaismojošo virsmu. 

1.3. “Pārklājums” ir jebkurš materiāls vai materiāli, kas vienā vai vairākās kārtās pārklāj izkliedētāja ārējo virsmu. 

1.4. “Priekšējo miglas lukturu dažādi tipi” ir priekšējie miglas lukturi, kas atšķiras pēc šādām būtiskām pazīmēm: 

1.4.1. tirdzniecības nosaukums vai preču zīme; 

1.4.2. dažādas “klases” (B vai F3), kuras nosaka pēc konkrētiem fotometriskiem nosacījumiem; 

1.4.3. optiskās sistēmas raksturojums (optiskā pamatkonstrukcija, tips / gaismas avota kategorija, LED modulis, 
sadalītās gaismas sistēmas u. c.); 

1.4.4. sastāvdaļu iekļaušana, kas spēj pārveidot optiskos efektus, darbības laikā tos atstarojot, laužot, absorbējot 
un/vai deformējot, un dažāda krāsu intensitāte, ja tāda ir; 

1.4.5. izmantotās(-to) kvēlspuldzes(-džu) kategorija, kā norādīts Noteikumos Nr. 37, Noteikumos Nr. 99, un/vai LED 
modulis vai gaismas ģenerators ar īpašu identifikācijas kodu(-iem), ja tāds(-i) ir; 

1.4.6. tomēr tās ierīces tipam, ko paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa kreisajā pusē, un atbilstošās ierīces tipam, ko 
paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa labajā pusē, ir jāsakrīt. 

1.5. “Ierīces izstarotās gaismas krāsa”. Šajos noteikumos piemēro definīcijas par izstarotās gaismas krāsu, kas 
sniegtas Noteikumos Nr. 48 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma 
pieteikums. 

1.6. Šajos noteikumos atsauces uz standarta gaismas avotiem un Noteikumiem Nr. 37 un Nr. 99 ir atsauces uz 
Noteikumiem Nr. 37 un Nr. 99 un to grozījumu sērijām, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma 
pieteikums. 

2. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS 

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

2.2. Pieteikumam par katru priekšējā miglas luktura tipu pievieno: 

2.2.1. pietiekami detalizētus rasējumus trīs eksemplāros, kas ļauj noteikt luktura tipu un parāda priekšējā miglas 
luktura frontālo attēlu, attiecīgi detalizēti parādot optiskās sastāvdaļas, ja tādas ir, kā arī šķērsgriezumu; 
rasējumā norāda marķējumam paredzēto vietu; 

2.2.1.1. ja priekšējais miglas lukturis ir aprīkots ar regulējamu atstarotāju – norādi par priekšējā miglas luktura uzstā
dīšanas stāvokli(-ļiem) attiecībā pret zemi, un transportlīdzekļa vidējo plakni garenvirzienā, ja priekšējo miglas 
lukturi izmanto vienīgi šajā(-os) stāvoklī(-ļos).
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2.2.2. Izkliedētāja plastmasas materiāla pārbaudes vajadzībām pievieno: 

2.2.2.1. trīspadsmit izkliedētājus; 

2.2.2.1.1. 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 
liekuma rādiusu); 

2.2.2.1.2. katrs šāds izkliedētājs vai materiāla paraugs ir izgatavots pēc tādas pašas metodes, kādu paredzēts izmantot 
masveida ražošanā; 

2.2.2.1.3. atstarotāju, kam saskaņā ar ražotāja instrukcijām var piemontēt izkliedētāju. 

2.2.3. Materiāliem, no kā izgatavoti izkliedētāji un pārklājumi, ja tādi ir, pievieno testa protokolu, kurā ir šo materiālu 
un pārklājumu raksturlielumi, ja tie jau ir testēti. 

2.3. B klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

2.3.1. Pievieno īsu tehnisku aprakstu, ietverot izmantotās kvēlspuldzes kategoriju, kā norādīts Noteikumos Nr. 37 un 
to grozījumu sērijās, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma pieteikums, pat ja kvēlspuldzi nav 
iespējams nomainīt. 

2.3.2. Pievieno divus katra priekšējā miglas luktura tipa paraugus – vienu paraugu, kuru paredzēts uzstādīt trans
portlīdzekļa kreisajā pusē, un otru, kuru paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa labajā pusē. 

2.4. F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

2.4.1. Pievieno īsu tehnisku aprakstu, ietverot izmantoto gaismas avota(-u) kategoriju; šai (šīm) gaismas avota 
kategorijai(-ām) jābūt iekļautai(-ām) Noteikumos Nr. 37 vai Nr. 99 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā dienā, 
kad iesniegts tipa apstiprinājuma pieteikums, pat ja gaismas avotu nav iespējams nomainīt. 

2.4.2. LED moduļa(-u) vai gaismas ģeneratora gadījumā norāda moduļa īpašo identifikācijas kodu. Rasējumam 
jāietver pietiekama informācija tā identifikācijai un vieta, kas paredzēta īpašajam identifikācijas kodam un 
pieteikuma iesniedzēja preču zīmei. 

2.4.3. Balasta(-u) un/vai gaismas avota vadības ierīcei, ja tāda ir, norāda modeli un tipus: 

2.4.3.1. pielāgojama priekšējā miglas luktura gadījumā – īsu mainīgās intensitātes regulatora aprakstu; 

2.4.3.2. ja izmantotā gaismas avota vadības ierīce nav daļa no iekārtas – spriegumu(-us) ar pielaidēm vai kopējo 
sprieguma diapazonu gaismas avota vadības ierīces termināļos. 

2.4.4. Ja priekšējais miglas lukturis ir aprīkots ar LED moduli(-ļiem) vai ar sadalītās gaismas sistēmu, iesniedz īsu 
tehnisku aprakstu. Šī informācija ietver daļas numuru, ko piešķīris gaismas avota ražotājs, rasējumu ar izmē
riem un elektriskajām un fotometriskajām pamatvērtībām, norādījumu, vai gaismas avots atbilst šo Noteikumu 
12. pielikuma 4.6. punkta UV starojuma prasībām, oficiālu testa protokolu saistībā ar šo noteikumu 5.8. 
punktu un objektīvo gaismas plūsmu. 

2.4.5. Izmantojot sadalītās gaismas sistēmu, norāda, kura daļa(-as) ir paredzēta(-as) priekšējā miglas luktura aprīko 
šanai. Papildus tam pievieno īsu tehnisku aprakstu, kurš ietver gaismvada(-u) un saistīto optisko sastāvdaļu 
sarakstu un informāciju, kas apraksta atbilstošu(-us) gaismas ģeneratoru(-us), lai varētu veikt identifikāciju. 
Informācijā iekļauj gaismas ģeneratora ražotāja piešķirto daļas numuru, rasējumu ar izmēriem un elektriskajām 
un fotometriskajām pamatvērtībām, kā arī oficiālu testa protokolu saistībā ar šo noteikumu 5.8. punktu.
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2.4.6. Ja izmanto gāzizlādes gaismas avotu: 

2.4.6.1. un gaismas avotā balasts nav integrēts, pievieno vienu balastu, kuru var pilnībā vai daļēji integrēt miglas 
lukturī; 

2.4.6.2. lai apstiprinātu sadalīto gaismas sistēmu, kurā izmanto nenomaināmu gāzizlādes gaismas avotu, kurš nav 
apstiprināts saskaņā ar Noteikumiem Nr. 99, – pievieno divus sistēmas paraugus, tostarp gaismas ģeneratoru 
un attiecīgā gadījumā vienu katra izmantojamā tipa balastu. 

2.4.7. LED moduļa(-u) vai sadalītās gaismas sistēmas gadījumā un ja nav veikti pasākumi, lai aizsargātu atbilstošo 
priekšējo miglas lukturi vai sadalītās gaismas sistēmas plastmasas sastāvdaļas no (gāzizlādes) gaismas avotu UV 
starojuma, piemēram, ar UV aizturošiem stikla filtriem: 

pievieno vienu paraugu no katra atbilstošā materiāla. Tam jābūt ar līdzīgu ģeometriju kā testējamam priek 
šējam miglas lukturim vai sadalītās gaismas sistēmai. Katra materiāla paraugam jābūt ar tādu pašu izskatu un 
virsmas apstrādi, ja tāda ir, kādu paredzēts lietot apstiprināmajam priekšējam miglas lukturim. 

2.4.8. Saskaņā ar 2.4.8. punktu un/vai saskaņā ar 5.8. punktu, apstiprinot priekšējo miglas lukturi, kurš satur 
plastmasas izkliedētājus un/vai kura iekšējās optiskās daļas ir no plastmasas un jau ir testētas: 

materiāliem, no kā veidoti izkliedētāji, pārklājumi vai optiskās iekšējās daļas, ja tādas ir, pievieno testa 
protokolu(-us) par materiāla testēšanu pret UV starojumu. 

2.4.9. Pievieno divus katra priekšējā miglas luktura tipa paraugus – vienu paraugu, kuru paredzēts uzstādīt trans
portlīdzekļa kreisajā pusē, un otru paraugu, kuru paredzēts uzstādīt transportlīdzekļa labajā pusē; vai arī 
priekšējo miglas lukturu pāri. 

2.4.10. Pievieno vienu gaismas avota vadības ierīci, ja tāda ir. 

2.4.11. Ja piemērojams, pievieno vienu mainīgas intensitātes kontroles ierīci vai ģeneratoru, kas nodrošina tādus pašus 
signālus. 

2.5. Kompetentā iestāde pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas pārbauda, vai ir paredzēti pietiekami pasākumi, lai 
nodrošinātu ražošanas atbilstības efektīvu kontroli. 

3. MARĶĒJUMI 

3.1. Uz priekšējo miglas lukturu tipa vai sadalītās gaismas sistēmas paraugiem, ko iesniedz apstiprināšanai, skaidri, 
salasāmi un neizdzēšami norāda: 

a) pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi; 

b) marķējumu, kas apliecina priekšējā miglas luktura klasi; un F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā: 

c) LED moduli vai gaismas ģeneratora īpašo identifikācijas kodu, ja tāds ir. 

3.2. Uz izkliedētāja un galvenā korpusa ( 1 ) ir pietiekami liela brīva vieta, kas paredzēta marķējumam un papildu 
simboliem, kā minēts 3. punktā; šo vietu norāda 2.2.1. punktā minētajā rasējumā.
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( 1 ) Ja izkliedētāju nevar atvienot no priekšējā miglas luktura galvenā korpusa, tad atstāj pietiekamu vietu uz izkliedētāja vai korpusa.



3.3. Apstiprinājuma marķējumu var piestiprināt arī pie ierīces iekšējās vai ārējās daļas (neatkarīgi no šīs daļas 
caurspīdīguma), kas nav atdalāma no ierīces caurspīdīgās gaismu izstarojošās daļas. Attiecībā uz sadalītās 
gaismas sistēmu ar ārējo izkliedētāju, kas iebūvēts gaismvadā, šis nosacījums uzskatāms par izpildītu, ja 
marķējums ir izvietots vismaz uz gaismas ģeneratora un uz gaismvada vai uz tā aizsargvairoga. Jebkurā 
gadījumā marķējumam ir jābūt redzamam, kad ierīce uzstādīta transportlīdzeklī, vismaz tad, kad ir atvērta 
kāda no transportlīdzekļa kustīgajām daļām, piemēram, motora vai bagāžnieka pārsegs vai durvis. 

3.4. F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

3.4.1. Sadalītās gaismas sistēmas gadījumā uz gaismas ģeneratora(-iem) jābūt marķējumam ar nominālo sprieguma 
un jaudas vērtību un, ja elektroniskā vadības ierīce nav daļa no iekārtas, jābūt ražotāja tirdzniecības nosau
kumam vai preču zīmei un daļas numuram. 

3.4.2. Lukturu ar LED moduli(-ļiem) gadījumā uz luktura jābūt marķējumam ar attiecīgo nominālo spriegumu, 
nominālo jaudu un gaismas avota moduļa īpašo identifikācijas kodu. 

3.5. Uz LED moduļa(-iem), kas iesniegts(-i) kopā ar luktura apstiprinājuma pieteikumu, ir jābūt: 

3.5.1. pieteikuma iesniedzēja tirdzniecības nosaukumam vai preču zīmei, šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam 
un neizdzēšamam; 

3.5.2. moduļa īpašajam identifikācijas kodam; šim marķējumam jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. 

Īpašais identifikācijas kods ietver lielos burtus “MD”, kas apzīmē “Moduli”, un aiz tiem ir apstiprinājuma 
marķējums bez apļa, kā norādīts 4.2.1. punktā; šo īpašo identifikācijas kodu norāda 2.2.1. punktā minētajos 
rasējumos un, ja izmanto vairākus atšķirīgus LED moduļus, aiz tā norāda papildu simbolus vai burtus. 
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. 

3.6. Ja izmanto gaismas avota vadības ierīci, kas nav daļa no LED moduļa, uz šīs ierīces norāda tās īpašo(-os) 
identifikācijas kodu(-us), nominālo ieejas spriegumu un jaudu. 

4. APSTIPRINĀJUMS 

4.1. Vispārīga informācija 

4.1.1. Ja visi priekšējā miglas luktura tipa paraugi, kas iesniegti atbilstoši 2. punkta prasībām, atbilst šo noteikumu 
nosacījumiem, apstiprinājumu piešķir. 

4.1.2. Ja grupēti, kombinēti lukturi vai optiskais bloks atbilst vairāku noteikumu prasībām, var piešķirt vienu starp
tautisku apstiprinājuma marķējumu, ja vien katrs no šiem grupētajiem vai kombinētajiem lukturiem vai 
optiskajiem blokiem atbilst tiem piemērojamajiem noteikumiem. 

4.1.3. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 04) norāda uz 
grozījumu sēriju, kura ietver jaunākos būtiskos tehniskos grozījumus, kas šajos noteikumos izdarīti līdz 
apstiprinājuma izsniegšanas dienai. Viena un tā pati nolīguma puse šādi piešķirto numuru nepiešķir citam 
priekšējo miglas lukturu tipam, uz kuru attiecas šie noteikumi, izņemot apstiprinājuma paplašinājumu uz ierīci, 
kura atšķiras tikai ar izstarotās gaismas krāsu. 

4.1.4. Paziņojumu par priekšējā miglas luktura 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, pievienojot 
norādījumus atbilstoši šo noteikumu 2.2. punktam.
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4.1.5. Uz katra priekšējā miglas luktura, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātajam tipam papildus 3.1. 
punktā noteiktajam marķējumam vietās, kas minētas 3.2. punktā, pievieno 4.2. un 4.3. punktā minēto 
marķējumu. 

4.2. Apstiprinājuma marķējums 

Apstiprinājuma marķējums sastāv no: 

4.2.1. starptautiskā apstiprinājuma marķējuma, ko veido: 

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

4.2.1.2. apstiprinājuma numurs, kā norādīts 4.1.3. punktā; 

4.2.2. šāds papildu simbols (vai simboli): 

4.2.2.1. uz priekšējiem miglas lukturiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām, šādos gadījumos: 

a) B klase – burts “B”, 

b) F3 klase – simbols “F3”; 

4.2.2.2. uz priekšējiem miglas lukturiem ar plastmasas izkliedētāju iepriekš minētā 4.2.2.1. punktā noteiktā simbola 
tuvumā norāda burtus “PL”; 

4.2.2.3. jebkurā gadījumā testa procedūrā izmantoto attiecīgo darba režīmu atbilstīgi 5. pielikuma 1.1.1. punktam un 
pieļaujamos spriegumus atbilstīgi 5. pielikuma 1.1.2. punktam norāda apstiprinājuma veidlapās un paziņojuma 
veidlapās, ko nosūta valstīm, kuras ir nolīguma puses un piemēro šos noteikumus. 

Attiecīgajos gadījumos ierīci marķē šādi: 

4.2.2.3.1. uz mezgliem, kas atbilst šo noteikumu prasībām un projektēti tādējādi, ka vienas funkcijas kvēldiegu(-us) 
neieslēdz vienlaikus ar citas funkcijas kvēldiegu, ar kuru tas var būt savietots; minētās funkcijas apstiprinājuma 
marķējumā aiz simbola jābūt slīpsvītrai (/); 

4.2.2.3.2. tomēr, ja vienlaikus neieslēdz vienīgi priekšējo miglas lukturi un tuvās gaismas lukturi, slīpsvītru pievieno aiz 
miglas luktura simbola, un šo simbolu norāda vai nu atsevišķi, vai arī simbolu kombinācijas beigās; 

4.2.2.3.3. uz mezgliem, kas atbilst šo noteikumu 5. pielikuma prasībām tikai tad, ja tiem tiek pievadīts 6 V vai 12 V 
spriegums – pievieno simbolu, kurā skaitlis 24 pie kvēlspuldzes patronas ir pārsvītrots ar krustiņu (x); 

4.2.2.4. ir iespējams savietot tuvās gaismas lukturi un priekšējo miglas lukturi, ja tas atbilst Noteikumiem Nr. 48;
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4.2.2.5. uz F3 klases priekšējiem miglas lukturiem, kuriem ir asimetriska gaismas sadale un kurus nevar uzstādīt 
transportlīdzeklim vienā vai otrā pusē pēc izvēles, jābūt bultai, kas norāda uz transportlīdzekļa ārpusi; 

4.2.2.6. apstiprinājuma numura divi cipari (pašlaik 04), kas norāda uz grozījumu sēriju, kura ietver jaunākos būtiskos 
tehniskos grozījumus, kas šajos noteikumos izdarīti līdz apstiprinājuma izsniegšanas brīdim, un, ja nepiecie 
šams, vajadzīgā bultiņa var atrasties tuvu pie minētajiem papildu simboliem; 

4.2.2.7. marķējumi un simboli, kas minēti šo noteikumu 4.2.1. un 4.2.2. punktā ir skaidri salasāmi un neizdzēšami arī 
tad, kad priekšējais miglas lukturis ir uzstādīts uz transportlīdzekļa. 

4.3. Apstiprinājuma marķējuma izvietojums 

4.3.1. Neatkarīgi lukturi 

Šo noteikumu 3. pielikumā sniegti apstiprinājuma marķējuma izvietojuma piemēri ar iepriekš minētajiem 
papildu simboliem. 

4.3.2. Grupēti vai kombinēti lukturi vai optiskais bloks 

4.3.2.1. 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”, kam seko tās valsts pazīšanas 
numurs, kas izdevusi apstiprinājumu, un apstiprinājuma numurs. Šo apstiprinājuma marķējumu var piestip
rināt jebkurā vietā uz grupētiem vai kombinētiem lukturiem vai optiskajiem blokiem ar nosacījumu, ka: 

4.3.2.1.1. tas ir redzams pēc lukturu uzstādīšanas; 

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

4.3.2.2. jānorāda katras lampas identifikācijas simbols atbilstīgi noteikumiem, uz kā pamata ir piešķirts apstiprinājums, 
līdz ar šo noteikumu attiecīgo grozījumu sēriju, kurā ietverti jaunākie būtiskie tehniskie grozījumi apstiprinā
juma izsniegšanas dienā, un vajadzības gadījumā arī noteiktā bulta; 

4.3.2.2.1. vai nu uz atbilstošās gaismu izstarojošās virsmas; 

4.3.2.2.2. vai kopā tā, lai jebkuru no grupētajiem vai kombinētajiem lukturiem vai optiskajiem blokiem varētu skaidri 
identificēt. 

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

4.3.2.4. 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. 

4.3.2.5. Šo noteikumu 3. pielikuma 3. attēlā ir paraugi, kā izvietot marķējumus grupētiem vai kombinētiem lukturiem 
vai optiskajiem blokiem ar visiem iepriekš minētajiem papildu simboliem.
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4.3.3. Tādu lukturu gadījumā, kuru izkliedētājus izmanto dažādu tipu priekšējos miglas lukturos un kuri ir savieto
jami vai grupējami ar citiem lukturiem, ir piemērojami 4.3.2. punkta nosacījumi. 

4.3.3.1. Bez tam, ja dažādiem lukturu tipiem ir izmantots viens izkliedētājs, uz tā var būt dažādi marķējumi, kas 
attiecas uz dažādiem priekšējo miglas lukturu tipiem vai lukturu mezglu tipiem ar nosacījumu, ka uz priekšējā 
miglas luktura galvenā korpusa, pat ja to nav iespējams atdalīt no izkliedētāja, arī ir vieta, kā aprakstīts 3.2. 
punktā, un uz tās ir apstiprinājuma marķējumi, kas apliecina faktiskās funkcijas. 

Ja dažādi priekšējo miglas lukturu tipi ietver vienu un to pašu galveno korpusu, uz korpusa var būt dažādi 
apstiprinājuma marķējumi. 

4.3.3.2. Šo noteikumu 3. pielikuma 4. attēlā sniegti apstiprinājuma marķējumu izkārtojuma piemēri saistībā ar iepriekš 
minēto gadījumu. 

5. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS 

5.1. Katrs priekšējā miglas luktura paraugs, kas iesniegts saskaņā 2.2. punktu, atbilst šo noteikumu 6. un 7. punktā 
paredzētajiem nosacījumiem. 

5.2. Priekšējos miglas lukturus projektē un izgatavo tā, lai neatkarīgi no iespējamās vibrācijas tie normālos lieto 
šanas apstākļos turpinātu darboties labi un saglabātu šajos noteikumos paredzētos raksturlielumus. Skaidri 
norāda pareizo izkliedētāja nostādījumu, un izkliedētājs un atstarotājs ir nostiprināts tā, lai novērstu jebkādu 
rotāciju lietošanas laikā. Atbilstību šā punkta prasībām pārbauda vizuāli un, ja nepieciešams, izmanto testē 
šanas uzstādīšanu. 

5.2.1. Priekšējos miglas lukturus aprīko ar ierīci, kas ļauj tos transportlīdzeklī regulēt, lai tie atbilstu piemērojamajiem 
noteikumiem. Šāda ierīce nav jāuzstāda uz mezgliem, kuros atstarotājs nav atdalāms no izkliedētāja, ja šādus 
mezglus izmanto transportlīdzekļos, kuros priekšējo miglas lukturu uzstādījumus var regulēt ar citiem līdzek 
ļiem. Ja priekšējais miglas lukturis un cits priekšējais lukturis, kuriem ir atsevišķi gaismas avoti, ir uzmontēti, lai 
veidotu saliktu mezglu, regulētājierīce ļauj katru optisko sistēmu pielāgot individuāli. 

5.2.2. Šie nosacījumi neattiecas uz priekšējo lukturu montāžas mezgliem ar neatdalāmiem atstarotājiem. Šāda tipa 
komplektam jāpiemēro (attiecīgi) 6.3.4. vai 6.4.3. punkta prasības. 

5.3. Papildu testus veic saskaņā ar 5. pielikuma prasībām, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijā neradīsies pārmērīgas 
fotometrisko rādītāju novirzes. 

5.4. Ja priekšējā miglas luktura izkliedētāji ir no plastmasas, testus veic saskaņā ar 6. pielikuma prasībām. 

5.5. Izmantojot maināmus gaismas avotus: 

a) gaismas avota patrona atbilst raksturlielumiem, kas noteikti IEC publikācijā 60061. Piemēro attiecīgās 
kategorijas izmantotās gaismas avota patronas datu lapu; 

b) gaismas avotu var viegli ievietot priekšējā miglas lukturī; 

c) ierīces konstrukcija ir tāda, lai gaismas avotu(-us) varētu piestiprināt tikai pareizajā pozīcijā.
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5.6. B klases priekšējos miglas lukturus aprīko ar vienu kvēlspuldzi, kas apstiprināta atbilstoši Noteikumiem Nr. 37, 
pat ja kvēlspuldzi nevar nomainīt. Ir atļauts izmantot jebkuru Noteikumos Nr. 37 paredzēto kvēlspuldzi, ja: 

a) tās objektīvā gaismas plūsma nepārsniedz 2 000 lūmenus; un 

b) Noteikumos Nr. 37 un to grozījumu sērijās, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma pietei
kums, nav noteikti lietošanas ierobežojumi. 

5.6.1. Pat ja šo kvēlspuldzi nevar nomainīt, tai jāatbilst 5.6. punkta nosacījumiem. 

5.7. F3 klases gadījumā neatkarīgi no tā, vai gaismas avotus var nomainīt vai ne, jāizmanto: 

5.7.1. viens vai vairāki gaismas avoti ir apstiprināti saskaņā ar: 

5.7.1.1. Noteikumiem Nr. 37 un to grozījumu sērijām, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma pieteikums, 
ja vien nav noteikti lietošanas ierobežojumi; 

5.7.1.2. vai Noteikumiem Nr. 99 un to grozījumu sērijām, kas ir spēkā dienā, kad iesniegts tipa apstiprinājuma 
pieteikums; 

5.7.2. un/vai viens vai vairāki LED moduļi, tādā gadījumā piemērojot šo noteikumu 12. pielikuma nosacījumus; šādā 
gadījumā testē atbilstību šiem nosacījumiem; 

5.7.3. un/vai gaismas ģeneratori, tādā gadījumā piemērojot šo noteikumu 12. pielikuma nosacījumus; šādā gadījumā 
testē atbilstību šiem nosacījumiem. 

5.8. LED moduļu vai gaismas ģeneratoru gadījumā pārliecinās, ka: 

5.8.1. LED moduļa(-u) vai gaismas ģeneratora(-u) konstrukcija ir tāda, ka tos var uzstādīt tikai un vienīgi pareizajā 
pozīcijā; 

5.8.2. atšķirīgi gaismas moduļi, ja tādi ir, viena luktura korpusā ir neaizvietojami; 

5.8.3. LED modulis(-i) vai gaismas ģenerators(-i) ir nodrošināts(-i) pret manipulācijām. 

5.9. Izmantojot priekšējos miglas lukturus ar gaismas avota(-u) kopējo objektīvo gaismas plūsmu, kas pārsniedz 
2 000 lūmenus, to norāda paziņojuma veidlapas 1. pielikuma 10. punktā. 

5.10. Ja priekšējā miglas luktura izkliedētājs ir no plastmasas, testus veic saskaņā ar 6. pielikuma prasībām. 

5.10.1. To gaismu raidošo plastmasas sastāvdaļu, kuras atrodas priekšējā miglas lukturī, pretestība pret UV starojumu 
ir jāpārbauda atbilstīgi 6. pielikuma 2.7. punktam.
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5.10.2. 5.10.1. punktā minētais tests nav obligāts, ja izmanto gaismas avotus ar zemu UV tipu, kā norādīts Notei
kumos Nr. 99 vai šo noteikumu 12. pielikumā, vai ja ir veikti pasākumi, lai aizsargātu attiecīgās luktura 
sastāvdaļas no UV starojuma, piemēram, ar stikla filtriem. 

5.11. Priekšējais miglas lukturis un tā balasta sistēma vai gaismas avota vadības ierīce nedrīkst radīt starojuma vai 
elektrolīnijas traucējumus, kas varētu izraisīt citu elektrisko/elektronisko transportlīdzekļa sistēmu nepareizu 
darbību ( 1 ). 

5.12. Ir atļauti tādi priekšējie miglas lukturi, kas projektēti, lai pastāvīgi darbotos ar papildu sistēmu, kura kontrolē 
izstarotās gaismas intensitāti, vai kas ir savietoti ar citu funkciju, kura izmanto kopēju gaismas avotu un ir 
projektēti, lai pastāvīgi darbotos ar papildu sistēmu, kura kontrolē izstarotās gaismas intensitāti. 

5.13. F3 klases gadījumā robežlīnijas asumu un linearitāti pārbauda atbilstīgi 9. pielikuma prasībām. 

6. APGAISMOJUMS 

6.1. Priekšējos miglas lukturus projektē tā, lai radītu apgaismojumu ar ierobežotu apžilbinājumu. 

6.2. Priekšējā miglas luktura gaismas intensitāti mēra 25 m attālumā ar fotoelementu, kura izmantojamā platība ir 
kvadrāts, kam malu garums ir 65 mm. 

HV punkts ir sākumpunkts koordinātu sistēmai ar vertikālu polāro asi. Līnija h horizontāli šķērso HV (skatīt šo 
noteikumu 4. pielikumu). 

6.3. B klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

6.3.1. Izmanto bezkrāsainu standarta kvēlspuldzi, kā norādīts Noteikumos Nr. 37, kuras kategoriju norādījis ražotājs 
un kuru var piegādāt ražotājs vai pieteikuma iesniedzējs. 

6.3.1.1. Testējot priekšējo miglas lukturi, spriegumu uz kvēlspuldzi regulē tā, lai pie 13,2 V iegūtu standarta gaismas 
plūsmu, kā norādīts Noteikumu Nr. 37 attiecīgajā datu lapā. 

6.3.1.2. Testējot priekšējo miglas lukturi, kurā kvēlspuldzi nomainīt nevar, spriegumu priekšējā miglas luktura spailēs 
noregulē uz 13,2 V. 

6.3.2. Priekšējais miglas lukturis uzskatāms par atbilstošu, ja vismaz viena standarta kvēlspuldze atbilst fotometris
kajām prasībām. 

6.3.3. Vizuālās regulēšanas mērķekrānu (skatīt šo noteikumu 4. pielikumu) uzstāda vai nu 10 m, vai 25 m attālumā 
pretim priekšējam miglas lukturim. 

6.3.3.1. Gaismas kūlim uz šā mērķekrāna jāveido simetriska un praktiski horizontāla robežlīnija, kas nav šaurāka par 
5,0° abās v līnijas pusēs un kas ļautu veikt vizuālu vertikālu regulēšanu. 

6.3.3.2. Priekšējo miglas lukturi pielāgo tā, lai robežlīnija uz ekrāna būtu 1,15° zem h līnijas.
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6.3.4. Šādi noregulētam priekšējam miglas lukturim jāatbilst 6.3.5. punkta prasībām. 

6.3.5. Apgaismojums (skatīt 4. pielikuma 2.1. punktu) atbilst šādām prasībām: 

Noteiktās līnijas vai zonas Vertikālā pozīcija (*) Horizontālā 
pozīcija (*) Gaismas intensitāte Jāatbilst 

1. līnija 15° U līdz 60° U 0° maks. 145 cd Visai līnijai 

A zona 0° līdz 1,75° U 5°L līdz 5°R vismaz 85 cd Visai zonai 

B zona 0° līdz 3,5° U 26°L līdz 26°R maks. 570 cd Visai zonai 

C zona 3,5° U līdz 15° U 26°L līdz 26°R maks. 360 cd Visai zonai 

D zona 
1,75° D līdz 
3,5° D 

12°L līdz 12°R vismaz 1 700 cd 
maks. 11 500 
cd 

Vismaz vienam 
punktam uz katras 
vertikālās līnijas 

E zona 
1,75° D līdz 
3,5° D 

12°L līdz 22°L un 
12°R līdz 22°R 

vismaz 810 cd 
maks. 11 500 
cd 

Vismaz vienam 
punktam uz katras 
vertikālās līnijas 

(*) Koordinātas ir norādītas grādos attiecībā uz leņķisko tīklu ar vertikālu polāro asi. 

Gaismas intensitāti mēra vai nu baltā, vai izteikti dzeltenā gaismā, kā ražotājs norādījis attiecībā uz priekšējā 
miglas luktura normālu lietošanu. 

Novirzes, kas traucē apmierinošu redzamību B vai C zonā, nav pieļaujamas. 

6.3.6. Gaismas sadalē, kā norādīts 6.3.5. punkta tabulā, ir pieļaujami atsevišķi šauri gaismas stari vai strēles laukumā 
virs 15° ar ne vairāk kā 230 cd, ja tas nepārsniedz konusveida leņķa 2° fokusa proporciju vai 1° platumu. Ja ir 
vairāki stari vai strēles, tās ir atdalītas ar vismaz 10° leņķi. 

6.4. F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

6.4.1. Atkarībā no gaismas avota piemēro turpmāk minētos nosacījumus. 

6.4.1.1. Nomaināmu kvēldiega gaismas avotu gadījumā 

6.4.1.1.1. Priekšējam miglas lukturim ir jāatbilst šo noteikumu 6.4.3. punkta prasībām ar vismaz vienu pilnu atbilstoša 
standarta lukturu komplektu, kuru var piegādāt ražotājs vai pieteikuma iesniedzējs. 

Gadījumā, ja kvēlspuldzes darbojas tieši no transportlīdzekļa sprieguma tīkla: 

priekšējā miglas luktura pārbaudei izmanto bezkrāsainas standarta kvēlspuldzes, kā norādīts Noteikumos 
Nr. 37. 

Priekšējā miglas luktura testēšanas laikā spriegumu kvēlspuldzei(-ēm) regulē tā, lai iegūtu standarta gaismas 
plūsmu pie 13,2 V, kā norādīts attiecīgajā datu lapā Noteikumos Nr. 37. 

6.4.1.1.2. Sistēmai, kurā izmanto gaismas avota vadības ierīci, kas ir daļa no luktura, pieteikuma iesniedzēja noteikto 
spriegumu piemēro šā luktura ieejas spailēm.
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6.4.1.1.3. Sistēmai, kurā izmanto gaismas avota vadības ierīci, kas nav daļa no luktura, pieteikuma iesniedzēja noteikto 
spriegumu piemēro šā luktura gaismas avota kontroles ierīces ieejas spailēm. Testu laboratorija pieteikuma 
iesniedzējam pieprasa īpašu gaismas avota vadības ierīci, kas nepieciešama gaismas avota un piemērojamo 
funkciju nodrošināšanai. Šā gaismas avota vadības ierīces identifikāciju, ja tāda ir, un/vai piemēroto spriegumu, 
tostarp pielaides, norāda šo noteikumu 1. pielikuma paziņojuma veidlapā. 

6.4.1.2. Gāzizlādes gaismas avota gadījumā 

Izmanto standarta gaismas avotu, kā norādīts Noteikumos Nr. 99, kurš ir vecināts vismaz 15 ciklus saskaņā ar 
Noteikumu Nr. 99 4. pielikuma 4. punktu. 

Priekšējā miglas luktura testēšanas laikā spriegumu balasta spailēs vai gaismas avota spailēs, ja balasts ir 
integrēts ar gaismas avotu, noregulē tā, lai tas paliktu 13,2 V līmenī attiecībā uz 12 V tīklu, vai transpor
tlīdzekļa spriegumā, ko norādījis pieteikuma iesniedzējs, – ar pielaidi ± 0,1 V. 

Gāzizlādes gaismas avota objektīvā gaismas plūsma var atšķirties no Noteikumos Nr. 99 minētās. Šajā gadī
jumā atbilstoši labo gaismas intensitātes vērtības. 

6.4.1.3. Nenomaināmu gaismas avotu gadījumā 

Priekšējo miglas lukturu, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem, visus mērījumus veic ar 6,3 V, 
13,2 V vai 28,0 V, vai citu transportlīdzekļa spriegumu, ko norādījis pieteikuma iesniedzējs. Testu laboratorija 
var pieprasīt pieteikuma iesniedzējam īpašu šādiem gaismas avotiem vajadzīgu barošanas bloku. Testa sprie
gumus piemēro luktura ieejas spailēm. 

6.4.1.4. LED moduļu gadījumā 

Priekšējiem miglas lukturiem, kas aprīkoti ar LED moduli(-ļiem), visus mērījumus veic attiecīgi ar 6,3 V, 13,2 V 
vai 28,0 V spriegumu, ja šajos noteikumos nav norādīts citādi. LED moduļa(-u), kurus darbina gaismas avota 
elektroniskā vadības ierīce, mērījumus veic pie ieejas sprieguma, kuru noteicis pieteikuma iesniedzējs, vai ar 
barošanas ierīci un darbierīci, kas fotometriskajā testā aizstāj šo vadības ierīci. Attiecīgos ievades parametrus 
(piemēram, darba cikls, frekvence, impulsa forma, maksimumspriegums) precizē un norāda šo noteikumu 1. 
pielikuma paziņojuma veidlapas 10.6. punktā. 

6.4.1.5. Atbilstību 5.8.1. punkta prasībām pārbauda, ņemot vērā vismaz 6.4.3. punktā dotās tabulas 3. un 4. rindas 
vērtības. 

6.4.2. Fotometriskā regulēšana un mērīšanas apstākļi 

6.4.2.1. Vizuālās regulēšanas mērķekrānu (skatīt 4. pielikuma 2.2. punktu) uzstāda vai nu 10 m, vai 25 m attālumā 
pretim priekšējam miglas lukturim. 

6.4.2.2. Gaismas kūlim uz šā mērķekrāna jāveido simetriska un praktiski horizontāla robežlīnija, kas nav šaurāka par 
5,0° abās v līnijas pusēs un kas ļautu veikt vizuālu vertikālu regulēšanu. Gadījumā, ja vizuālais mērķis rada 
problēmas vai neskaidru pozīciju, piemēro robežlīnijas kvalitātes mērījumu un instrumentālo metodi, kā 
noteikts 9. pielikuma 4. un 5. punktā. 

6.4.2.3. Priekšējo miglas lukturi pielāgo tā, lai robežlīnija uz ekrāna ir 1° zem h līnijas atbilstoši 9. pielikuma 2. punkta 
prasībām.
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6.4.3. Fotometriskās prasības 

Šādi pielāgotam priekšējam miglas lukturim jāatbilst fotometriskajām prasībām tālāk dotajā tabulā (skatīt arī šo 
noteikumu 4. pielikuma 2.2. punktu): 

Noteiktās līnijas vai 
zonas 

Vertikālā pozīcija (*) 
virs h + 
zem h – 

Horizontālā 
pozīcija (*) 

pa kreisi no v: – 
pa labi no v: + 

Gaismas intensitāte 
(cd) Jāatbilst 

1., 2. punkts (**) + 60° ± 45° 

maks. 85 Visiem punktiem 

3., 4. punkts (**) + 40° ± 30° 

5., 6. punkts (**) + 30° ± 60° 

7., 10. punkts (**) + 20° ± 40° 

8., 9. punkts (**) + 20° ± 15° 

1. līnija (**) + 8° – 26° līdz + 26° maks. 130 Visai līnijai 

2. līnija (**) + 4° – 26° līdz + 26° maks. 150 Visai līnijai 

3. līnija + 2° – 26° līdz + 26° maks. 245 Visai līnijai 

4. līnija + 1° – 26° līdz + 26° maks. 360 Visai līnijai 

5. līnija 0° – 10° līdz + 10° maks. 485 Visai līnijai 

6. līnija (***) – 2,5° – 10° līdz +10° vismaz 2 700 Visai līnijai 

7. līnija (***) – 6,0° 10° līdz + 10° < 50 % no 6. līnijas 
maks. 

Visai līnijai 

8L un R līnija (***) – 1,5° līdz – 3,5° – 22° un + 22° vismaz 1 100 Vienam vai vairā
kiem punktiem 

9L un R līnija (***) – 1,5° līdz – 4,5° – 35° un + 35° vismaz 450 Vienam vai vairā
kiem punktiem 

D zona (***) – 1,5° līdz – 3,5° – 10° līdz + 10° maks. 12 000 Visai zonai 

(*) Koordinātas ir norādītas grādos attiecībā uz leņķisko tīklu ar vertikālu polāro asi. 
(**) Skatīt 6.4.3.4. punktu. 

(***) Skatīt 6.4.3.2. punktu. 

6.4.3.1. Gaismas intensitāti mēra ar baltu vai krāsainu gaismu, kā pieteikuma iesniedzējs norādījis attiecībā uz priekšējā 
miglas luktura normālu lietošanu. Viendabīguma novirzes, kas traucē apmierinošu redzamību zonā virs 5. 
līnijas no 10 grādiem pa kreisi līdz 10 grādiem pa labi, nav pieļaujamas. 

6.4.3.2. Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma divus priekšējos miglas lukturus, kas veido pāri atbilstīgi 4.2.2.5. 
punktam, var testēt atsevišķi. Šajā gadījumā 6.4.3. punkta tabulas 6., 7., 8. un 9. līnijai un D zonai piemē
rojamā vērtība ir puse no labā un kreisā priekšējā miglas luktura rādījumu summas. Tomēr jānodrošina, lai 
katra priekšējā miglas luktura vērtība atbilst vismaz pusei no 6. līnijā prasītās minimālās vērtības. Turklāt 
katram pāra priekšējam miglas lukturim, kas atbilst 4.2.2.5. punkta prasībām, ir jāatbilst vienīgi 6. līnijas un 7. 
līnijas prasībām no 5° uz iekšu līdz 10° uz āru. 

6.4.3.3. Laukā, kas 4. pielikuma 3. attēlā atrodas starp 1. un 5. līniju, gaismas kūļa formai pamatā jābūt vienādai. 
Pārtraukumi intensitātēs, kas traucē apmierinošai redzamībai starp 6., 7., 8. un 9. līniju, nav pieļaujami.
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6.4.3.4. Gaismas sadalē, kā norādīts 6.4.3. punkta tabulā, ir pieļaujami atsevišķi šauri gaismas stari vai strēles laukumā, 
ietverot 1.–10. mērījumu punktu un 1. līniju, vai 1. un 2. līnijas laukumā ar ne vairāk kā 175 cd, ja tas 
nepārsniedz konusveida leņķa 2° fokusa proporciju vai 1° platumu. Ja ir vairāki stari vai strēles, tās ir atdalītas 
ar vismaz 10° leņķi. 

6.4.3.5. Ja atbilstība konkrētām gaismas intensitātes prasībām nav panākta, ir pieļaujama robežlīnijas stāvokļa pārmēr 
ķēšana ± 0,5° robežās vertikāli un/vai ± 2° robežās horizontāli. Pārmērķētā stāvoklī jāpanāk atbilstība visām 
fotometriskajām prasībām. 

6.4.4. Citas fotometriskās prasības 

6.4.4.1. Gadījumā, ja priekšējie miglas lukturi ir aprīkoti ar gāzizlādes gaismas avotiem, ja balasts nav integrēts gaismas 
avotā, gaismas intensitātei ir jāpārsniedz 1 080 cd 0° mērījuma punktā horizontāli un 2° D vertikāli četras 
sekundes pēc miglas luktura aktivizācijas, kurš nav darbojies vismaz 30 minūtes. 

6.4.4.2. Lai pielāgotos biezas miglas vai līdzīgiem sliktas redzamības apstākļiem, ir atļauts automātiski mainīt gaismas 
intensitātes, nodrošinot, ka: 

a) priekšējā miglas luktura funkciju sistēmā ir iebūvēta aktīva gaismas avota elektroniskā vadības ierīce; 

b) visas intensitātes tiek mainītas proporcionāli. 

Pārbaudot sistēmas atbilstību saskaņā ar noteikumu 6.4.1.1.3. punktu, tā uzskatāma par pieņemamu, ja 
gaismas intensitātes paliek 60 un 100 procentu robežās no vērtībām, kas noteiktas 6.4.3. punkta tabulā. 

6.4.4.2.1. Norādījumu iekļauj paziņojuma veidlapā (1. pielikuma 10. punkts). 

6.4.4.2.2. Par tipa apstiprināšanu atbildīgais tehniskais dienests pārbauda, vai sistēma nodrošina tādus automātiskos 
labojumus, ka tiek panākts labs ceļa apgaismojums un netiek radītas neērtības vadītājam vai pārējiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem. 

6.4.4.2.3. Fotometriskos mērījumus veic atbilstīgi pieteikuma iesniedzēja aprakstam. 

7. KRĀSA 

Priekšējā miglas luktura izstarotajai gaismai jābūt vai nu baltai, vai izteikti dzeltenai, pēc pieteikuma iesniedzēja 
izvēles. Izteikti dzelteno krāsu, ja tāda ir, iegūst vai nu ar gaismas avota krāsu, vai ar priekšējā miglas luktura 
izkliedētāju, vai arī citā piemērotā veidā. 

7.1. Priekšējā miglas luktura kolorimetriskos raksturlielumus mēra ar spriegumiem, kā noteikts 6.3. un 6.4. punktā. 

8. NEĒRTĪBU NOTEIKŠANA (APŽILBINĀJUMS) 

Nosaka priekšējā miglas luktura traucējošo apžilbinājumu ( 1 ). 

9. PRIEKŠĒJĀ MIGLAS LUKTURA TIPA PĀRVEIDOŠANA UN APSTIPRINĀJUMA PAPLAŠINĀŠANA 

9.1. Par visiem priekšējā miglas luktura tipa pārveidojumiem ziņo tipa apstiprinātājai iestādei, kas apstiprinājusi šo 
priekšējo miglas luktura tipu. Šī struktūrvienība var vai nu:
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9.1.1. uzskatīt, ka izdarītajiem pārveidojumiem nevarētu būt ievērojamas negatīvas sekas un ka priekšējais miglas 
lukturis joprojām atbilst prasībām, 

vai 

9.1.2. par testu veikšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam pieprasīt papildu testa protokolu. 

9.2. Par piekrišanu piešķirt apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikšanu, norādot izmaiņas, ziņo saskaņā ar iepriekš 
4.1.4. punktā noteikto procedūru nolīguma pusēm, kuras piemēro šos noteikumus. 

9.3. Kompetentā iestāde, kas izsniedz apstiprinājuma paplašinājumu, šādam paplašinājumam piešķir sērijas numuru 
un informē pārējās 1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma 
veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā. 

10. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA 

10.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātus priekšējos miglas lukturus izgatavo atbilstīgi apstiprinātajam tipam 
saskaņā ar 6. un 7. punktā un 7. pielikumā noteiktajām prasībām. 

10.2. Lai pārbaudītu, vai 10.1. punkta prasības ir izpildītas, veic piemērotas ražošanas kontroles. 

10.3. Apstiprinājuma turētājs jo īpaši: 

10.3.1. nodrošina ražojumu kvalitātes efektīvas kontroles procedūras; 

10.3.2. nodrošina piekļuvi kontrolaprīkojumam, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei; 

10.3.3. nodrošina, lai testu rezultātu datus reģistrētu un lai attiecīgie dokumenti būtu pieejami laikposmā, ko saskaņo 
ar administratīvo iestādi; 

10.3.4. analizē katra testa veida rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu ražojuma raksturlielumu stabilitāti, ņemot 
vērā rūpnieciskās ražošanas procesa variācijas; 

10.3.5. nodrošina, ka katram ražojuma tipam tiek veikti vismaz šo noteikumu 7. pielikumā noteiktie testi ar pielai
dēm, kā norādīts šo noteikumu 2. pielikumā; 

10.3.6. nodrošina to, ka jebkurai paraugu ņemšanai, kas liecina par neatbilstību attiecīgajam testa tipam, seko vēl viena 
paraugu ņemšana vai vēl viens tests. Veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atjaunotu attiecīgās ražošanas 
atbilstību. 

10.4. Kompetentā iestāde, kas ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jebkurā laikā var pārbaudīt katrā ražošanas uzņē
mumā piemērotās atbilstības kontroles metodes. 

10.4.1. Katrā inspekcijā inspektoram, kas ieradies uz vietas, uzrāda testu žurnālus un ražošanas uzraudzības žurnālus. 

10.4.2. Inspektors var ņemt paraugus izlases veidā testu veikšanai ražotāja laboratorijā. Paraugu minimālo skaitu var 
noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.
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10.4.3. Ja kvalitātes līmenis šķiet neapmierinošs vai ja šķiet, ka ir jāverificē to testu rezultātu derīgums, kas veikti, 
piemērojot 10.4.2. punktu, inspektors ņem paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis tipa 
apstiprinājuma testus, izmantojot šo noteikumu 7. pielikuma kritērijus ar pielaidēm, kā norādīts šo noteikumu 
2. pielikumā. 

10.4.4. Kompetentā iestāde var veikt jebkuru šajos noteikumos paredzēto testu. Šie testi tiks veikti paraugiem, kas 
izvēlēti nejauši, netraucējot ražotāja piegādes saistībām, un saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikuma kritērijiem ar 
pielaidēm, kā norādīts šo noteikumu 2. pielikumā. 

10.4.5. Kompetentā iestāde cenšas veikt pārbaudes ne retāk kā reizi divos gados. Tomēr šajā jautājumā kompetentā 
iestāde var rīkoties pēc saviem ieskatiem un atbilstīgi savai pārliecībai par ražošanas atbilstības efektīvas 
kontroles nodrošināšanu. Konstatējot neapmierinošus rezultātus, kompetentā iestāde nodrošina, ka tiek veikti 
visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu ražošanas atbilstību. 

10.5. Priekšējos miglas lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā. 

11. SANKCIJAS PAR RAŽOŠANAS NEATBILSTĪBU 

11.1. Saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto priekšējā miglas luktura tipa apstiprinājumu var atsaukt, ja konstatē 
neatbilstību noteiktajām prasībām vai ja priekšējais miglas lukturis ar apstiprinājuma marķējumu neatbilst 
apstiprinātajam tipam. 

11.2. 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. 

12. PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA 

Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā pārtrauc ražot saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprinātu priekšējo miglas 
lukturi, tas attiecīgi informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas šī 
iestāde informē pārējās 1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, izmantojot paziņojuma 
veidlapu, kas atbilst paraugam šo noteikumu 1. pielikumā. 

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

1958. gada nolīguma puses, kuras piemēro šos noteikumus, paziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas sekreta
riātam 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. 

14. PĀREJAS NOTEIKUMI 

14.1. No 04. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas (2010. gada 9. decembris) puses, kuras piemēro šos noteiku
mus, neatsaka ANO EEK tipa apstiprinājumu atbilstīgi šiem noteikumiem, kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju. 

14.2. No 04. grozījumu sērijas 2. papildinājuma spēkā stāšanās dienas puses, kuras piemēro šos noteikumus, atsakās 
piešķirt apstiprinājumu priekšējo miglas lukturu B klases jauniem tipiem. Tomēr puses, kuras piemēro šos 
noteikumus, turpina izdot B klases priekšējo miglas lukturu apstiprinājumus, pamatojoties uz šo noteikumu 
02., 03. un 04. grozījumu sēriju, ja priekšējos miglas lukturus ir paredzēts izmantot vienīgi kā rezerves daļas 
lietošanā esošiem transportlīdzekļiem.
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14.3. Līdz 60 mēnešiem pēc dienas, kad stājas spēkā 04. grozījumu sērija (2015. gada 9. decembris), attiecībā uz 
izmaiņām, kas ieviestas ar 04. grozījumu sēriju un skar fotometriskās testēšanas procedūras ar standarta 
gaismas plūsmu ar aptuveni 13,2 voltiem, kā arī lai ļautu tehniskajiem dienestiem atjaunināt savas testu 
iekārtas, puse, kas piemēro šos noteikumus, neatsaka piešķirt apstiprinājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, 
kas grozīti ar 04. grozījumu sēriju, ja tiek izmantotas esošās testu iekārtas un vērtības tiek konvertētas veidā, 
ko par tipa apstiprināšanu atbildīgā iestāde atzīst par piemērotu. 

14.4. Priekšējo miglas lukturu spēkā esošie apstiprinājumi, kas jau piešķirti saskaņā ar noteikumu iepriekšējām 
grozījumu sērijām, paliek spēkā uz nenoteiktu laiku. 

14.5. Pēc 60 mēnešiem kopš 03. grozījumu sērijas spēkā stāšanās dienas (2013. gada 11. jūlijs), nolīguma puses, kas 
piemēro šos noteikumus, atsaka piešķirt apstiprinājuma paplašinājumus visiem B klases priekšējiem miglas 
lukturiem, izņemot tos, kurus paredzēts izmantot vienīgi kā rezerves daļas lietošanā esošiem transportlīdzek 
ļiem. Puses, kuras piemēro šos noteikumus, turpina piešķirt paplašinājumus visiem F3 klases priekšējiem miglas 
lukturiem.
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1. PIELIKUMS 

PAZIŅOJUMS 

(Maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm))
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2. PIELIKUMS 

PIELAIDES PRASĪBAS RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRĀM 

1. B klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

1.1. Testējot jebkura nejauši izvēlēta, ar standarta kvēlspuldzi aprīkota priekšējā miglas luktura fotometriskos rādītājus, 
izmērītās vērtības nelabvēlīga novirze nedrīkst būt lielāka par 20 procentiem no šajos noteikumos noteiktās vērtības. 

1.2. Periodiskiem ierakstiem nolasījums ir pieejams līdz B50 ( 1 ) un zonas D labajam un kreisajam apakšējam stūrim 
(skatīt 4. pielikuma 2. attēlu). 

2. F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā 

2.1. Testējot jebkura nejauši izvēlēta priekšējā miglas luktura fotometriskos rādītājus atbilstīgi šo noteikumu 
6.4. punktam, izmērītās gaismas intensitātes vērtības nelabvēlīga novirze nedrīkst būt lielāka par 20 procentiem. 

2.2. Atbilstoši šo noteikumu 6.4.3. punkta tabulai mērījumu rezultātu attiecīgās maksimālās novirzes drīkst būt: 

Noteiktās līnijas vai 
zonas 

Vertikālā pozīcija (*) 
virs h + 
zem h – 

Horizontālā 
pozīcija (*) 

pa kreisi no v: – 
pa labi no v: + 

Apgaismojuma intensitāte (kandelas) Jāatbilst 

ekvivalents 
20 procenti 

ekvivalents 
30 procenti 

1., 2. punkts (**) + 60° ± 45° maks. 115 maks. 130 

Visiem 
punktiem 

3., 4. punkts (**) + 40° ± 30° 

5., 6. punkts (**) + 30° ± 60° 

7., 10. punkts (**) + 20° ± 40° 

8., 9. punkts (**) + 20° ± 15° 

1. līnija (**) + 8° – 26° līdz + 26° maks. 160 maks. 170 Visai līnijai 

2. līnija (**) + 4° – 26° līdz + 26° maks. 180 maks. 195 Visai līnijai 

3. līnija + 2° – 26° līdz + 26° maks. 295 maks. 320 Visai līnijai 

4. līnija + 1° – 26° līdz + 26° maks. 435 maks. 470 Visai līnijai 

5. līnija 0° – 10° līdz + 10° maks. 585 maks. 630 Visai līnijai 

6. līnija (***) – 2,5° no 5° uz iekšu 
līdz 10° uz āru 

vismaz 2 160 vismaz 1 890 Visai līnijai 

8. līnija 
L un R (***) 

– 1,5° līdz – 3,5° – 22° un + 22° vismaz 880 vismaz 770 Vienam vai 
vairākiem 
punktiem 

9. līnija 
L un R (***) 

– 1,5° līdz – 4,5° – 35° un + 35° vismaz 360 vismaz 315 Vienam vai 
vairākiem 
punktiem 

D zona – 1,5° līdz – 3,5° – 10° līdz + 10° maks. 14 400 maks. 15 600 Visai zonai 

(*) Koordinātas ir norādītas grādos attiecībā uz leņķisko tīklu ar vertikālu polāro asi. 
(**) Skatīt šo noteikumu 6.4.3.4. punktu. 

(***) Skatīt šo noteikumu 6.4.3.2. punktu.
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( 1 ) B 50. punkts atbilst koordinātēm – 0° horizontāli, 0,86° U vertikāli.



2.3. Periodiskiem ierakstiem – atbilstības pārbaudes fotometriskajiem mērījumiem iegūst vismaz 8. un 9. punkta datus un 
1., 5., 6., 8. un 9. līnijas datus, kā noteikts šo noteikumu 6.4.3. punktā.
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3. PIELIKUMS 

APSTIPRINĀJUMA MARĶĒJUMU IZVIETOJUMA PIEMĒRI B UN F3 KLASES PRIEKŠĒJIEM MIGLAS LUKTURIEM 

1. attēls 

a ≥ 5 mm 

Ierīce ar iepriekš norādīto marķējumu ir B klases miglas lukturis, kas apstiprināts Vācijā (E1) saskaņā ar Noteikumiem 
Nr. 19 ar numuru 221. 

Cipari blakus simbolam “B” norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 19, kuri grozīti ar 
04. grozījumu sēriju. 

1. attēlā redzams, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis, ko var ieslēgt vienlaikus ar jebkuru citu lukturi, ar kuru tas var 
būt savietots. 

2.a attēls 

a ≥ 5 mm 

2.b attēls
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2.a un 2.b attēlā norādīts, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis, kas apstiprināts Francijā (E2) ar numuru 222 saskaņā ar 
Noteikumiem Nr. 19, kas ietver plastmasas izkliedētāju, un ka to nevar ieslēgt vienlaikus ar citiem lukturiem, ar kuriem 
tas var būt savietots. 

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

3. attēls 

Iespējamo marķējumu piemēri grupētiem vai kombinētiem lukturiem vai optiskajiem blokiem, kas atrodas 
transportlīdzekļa priekšpusē 

A paraugs 

B paraugs 

C paraugs
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D paraugs 

Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces kontūras. Tās nav apstiprinājuma marķējuma daļa. 

Ierīcēm, kas norādītas 3. attēla A un B paraugā, ir tāda miglas luktura apstiprinājuma marķējumi, kurš apstiprināts Itālijā 
(E3) ar numuru 17120 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19. 

Ierīcēm, kas norādītas 3. attēla C un D paraugā, ir tāda miglas luktura apstiprinājuma marķējumi, kurš apstiprināts 
Nīderlandē (E4) ar numuru 17122 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19. 

Piezīme. Četri 3. attēlā norādītie piemēri atbilst apgaismes ierīcei ar apstiprinājuma marķējumu, kas ietver: 

priekšējo gabarītgaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02 grozījumu sēriju; 

galveno lukturi ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses kustībai, un tālo gaismu ar maksimālo intensitāti no 
86 250 līdz 101 250 kandelām (kā norāda skaitlis 30), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 00. grozījumu 
sērijas prasībām un ietver plastmasas izkliedētāju; 

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 04. grozījumu sēriju un kam ir plastmasas 
izkliedētājs; 

1.a kategorijas priekšējo virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 02. grozījumu sēriju. 

4. attēls 

Ar galveno lukturi savietots lukturis 

4. attēla piemērs atbilst plastmasas izkliedētāja marķējumam, kuru paredzēts izmantot dažādu tipu galvenajiem lukturiem, 
proti:
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vai nu: 

galvenajam lukturim ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses satiksmei, un ar tālo gaismu ar maksimālo 
intensitāti starp 86 250 un 101 250 kandelām, kas apstiprināts Zviedrijā (E5) saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 112, 
kuri grozīti ar 00. grozījumu sēriju, un kas savietots ar priekšējo miglas lukturi, kurš apstiprināts saskaņā ar Noteikumu 
Nr. 19 04. grozījumu sēriju; 

vai 

galvenajam lukturim ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses satiksmei, un ar tālo gaismu, kas ir apstiprināts 
Zviedrijā (E5) saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 98, kuri grozīti ar 00. grozījumu sēriju, un kas ir savietots ar iepriekš 
minēto priekšējo miglas lukturi; 

vai pat 

abiem no iepriekš minētajiem galvenajiem lukturiem, kas apstiprināti kā viens lukturis. 

Uz galvenā luktura galvenā korpusa ir norādīts vienīgais derīgais apstiprinājuma numurs. Šāda derīga marķējuma piemēri 
ir parādīti 5. attēlā. 

5. attēls 

Apgaismes ierīce, ko izmanto vai nu kā priekšējo miglas lukturi, vai kā atpakaļgaitas lukturi 

Ierīce ar 6. attēlā norādīto apstiprinājuma marķējumu ir lukturis, kas apstiprināts Beļģijā (E6) ar numuriem 17120 un 
17122 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19 un Noteikumiem Nr. 23 (atpakaļgaitas lukturi): 

6. attēls 

Vienu no iepriekš minētajiem lukturiem, kas apstiprināts kā viens lukturis, var izmantot tikai kā priekšējo miglas lukturi 
vai atpakaļgaitas lukturi.

LV L 250/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.8.2014.



7. attēls 

Apstiprinājuma marķējumu izvietojuma piemēri F3 klases priekšējiem miglas lukturiem 

a ≥ 5 mm 

Ierīce ar 7. attēlā norādīto apstiprinājuma marķējumu ir F3 klases miglas lukturis, kas apstiprināts Vācijā (E1) ar numuru 
221 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19. 

Cipari blakus simbolam “F3” norāda, ka apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 19, kuri grozīti ar 
03. grozījumu sēriju. 

Marķējums 7. attēlā norāda, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis, ko var ieslēgt vienlaikus ar jebkuru citu lukturi, ar kuru 
tas var būt savietots. 

8.a attēls 

8.b attēls 

a ≥ 5 mm 

Ierīce ar 8.a un 8.b attēlā norādīto marķējumu ir F3 klases miglas lukturis ar plastmasas izkliedētāju, kas apstiprināts 
Francijā (E2) ar numuru 222 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19. Cipari blakus simbolam “F3” norāda, ka apstiprinājums ir 
piešķirts saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 19, kuri grozīti ar 04. grozījumu sēriju.
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8.a un 8.b attēlā norādīts, ka ierīce ir priekšējais miglas lukturis ar plastmasas izkliedētāju un ka to nevar vienlaicīgi ieslēgt 
ar citiem lukturiem, ar kuriem tas var būt savietots. 

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

9. attēls 

Iespējamo marķējumu piemēri grupētiem vai kombinētiem lukturiem vai optiskajiem blokiem, kas atrodas 
transportlīdzekļa priekšpusē 

A paraugs 

B paraugs 

C paraugs
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D paraugs 

Vertikālās un horizontālās līnijas shematiski attēlo gaismas signālierīces kontūras. Tās nav apstiprinājuma marķējuma daļa. 

Ierīce ar 9. attēla A un B paraugā norādīto marķējumu ir miglas lukturis, kas apstiprināts Itālijā (E3) ar numuru 17120 un 
kas ietver: 

priekšējo gabarītgaismas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 7 02. grozījumu sēriju, 

galveno lukturi ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses kustībai, un tālo gaismu ar maksimālo intensitāti no 
86 250 līdz 101 250 kandelām (kā norāda skaitlis 30), kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 00. grozījumu 
sērijas prasībām un ietver plastmasas izkliedētāju; 

priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 19 04. grozījumu sēriju un kam ir plastmasas 
izkliedētājs; 

1.a kategorijas priekšējo virzienrādītāju, kas apstiprināts saskaņā ar Noteikumu Nr. 6 02. grozījumu sēriju. 

Ierīce ar 9. attēla C un D paraugā norādīto marķējumu ir ierīce, kas apstiprināta Nīderlandē (E4) ar numuru 17122 
saskaņā ar izmantotajiem noteikumiem un kuras marķējuma izvietojums nedaudz atšķiras no A un B modelī norādītā. 

Apgaismes ierīce, ko izmanto vai nu kā priekšējo miglas lukturi, vai kā atpakaļgaitas lukturi 

Ierīce ar 10. attēlā norādīto apstiprinājuma marķējumu ir lukturis, kas apstiprināts Zviedrijā (E5) ar numuriem 17120 un 
17122 saskaņā ar Noteikumiem Nr. 19 un Noteikumiem Nr. 23 (atpakaļgaitas lukturi): 

10. attēls 

Vienu no iepriekš minētajiem lukturiem, kas apstiprināts kā viens lukturis, var izmantot tikai kā priekšējo miglas lukturi 
vai atpakaļgaitas lukturi. 

Ar galveno lukturi savietots priekšējais miglas lukturis

LV 22.8.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 250/29



Ierīce ar 11. attēlā norādīto marķējumu ir apstiprināta Beļģijā (E6) ar numuriem 17120 vai17122 saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem. 

11. attēls 

Iepriekš minētajā piemērā parādīts, kā marķē plastmasas izkliedētāju, ko paredzēts izmantot dažādu tipu galvenajos 
lukturos, proti: 

vai nu: 

galvenajam lukturim ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses satiksmei, un ar tālo gaismu ar maksimālo 
intensitāti starp 86 250 un 101 250 kandelām, kas apstiprināts Beļģijā (E6) saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 112 (B 
tabula), kuri grozīti ar 00. grozījumu sēriju, un kas savietots ar priekšējo miglas lukturi, kas apstiprināts saskaņā ar 
Noteikumu Nr. 19 04. grozījumu sēriju; 

vai 

galvenajam lukturim ar tuvo gaismu, kas paredzēts labās un kreisās puses satiksmei, un ar tālo gaismu, kas apstiprināts 
Beļģijā (E6) saskaņā ar prasībām Noteikumos Nr. 98, kuri grozīti ar 00. grozījumu sēriju, un kas ir savietots ar iepriekš 
minēto priekšējo miglas lukturi; 

vai pat 

abos no iepriekš minētajiem galvenajiem lukturiem, kas apstiprināti kā viens lukturis. 

Uz galvenā luktura galvenā korpusa ir norādīts vienīgais derīgais apstiprinājuma numurs. Šāda derīga marķējuma piemēri 
ir parādīti 12. attēlā. 

12. attēls 

Iepriekš minētais piemērs atbilst ierīcēm, kas apstiprinātas Čehijas Republikā (E8). 

LED moduļi
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13. attēls 

LED modulis ar 13. attēlā norādīto identifikācijas kodu kopā ar Čehijas Republikā (E8) apstiprinātu lukturi ir apstiprināts 
ar numuru 17325. 

Priekšējo miglas lukturu pāris 

Tālāk parādītais apstiprinājuma marķējums norāda, ka priekšējais miglas lukturis ir projektēts kā pāris un atbilst šo 
noteikumu nosacījumiem. Ierīce, kurai ir 14. attēlā norādītais marķējums, ir priekšējais miglas lukturis, kas apstiprināts 
Japānā (E43) ar numuru 321. 

14. attēls
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4. PIELIKUMS 

MĒRĪJUMU EKRĀNA ĢEOMETRIJA UN MĒRĪJUMU REŽĢIS 

1. MĒRĪJUMU EKRĀNS 

Koordinātas ir norādītas grādos attiecībā uz sfēriskajiem leņķiem tīklā ar vertikālu polāro asi (skatīt 1. attēlu). 

1. attēls 

2. MĒRĪJUMU REŽĢIS (skatīt 2. attēlu) 

Mērījumu režģis ir simetrisks v-v līnijai (skatīt šo noteikumu 6.4.3. punkta tabulu). Vienkāršības labad leņķiskais tīkls 
ir attēlots taisnstūra režģa veidā. 

2.1. Attiecībā uz B klases priekšējiem miglas lukturiem mērījumu režģis ir parādīts 2. attēlā.
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2. attēls 

B klases priekšējā miglas luktura gaismas sadale 

2.2. Attiecībā uz F3 klases priekšējiem miglas lukturiem mērījumu režģis ir parādīts 3. attēlā.
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3. attēls 

F3 klases priekšējā miglas luktura gaismas sadale
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5. PIELIKUMS 

FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTI PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU DARBĪBAS LAIKĀ (NOKOMPLEKTĒTU 
PRIEKŠĒJO MIGLAS LUKTURU TESTI) 

Kad ir izmērītas fotometriskās vērtības saskaņā ar šo noteikumu prasībām, proti, D zonas maksimālā apgais
mojuma punktā (E max ) un HV punktā, testē nokomplektēta priekšējā miglas luktura parauga fotometrisko 
rādītāju stabilitāti darbības laikā. “Nokomplektēts priekšējais miglas lukturis” ir nokomplektētais lukturis un 
tā apkārtējās virsbūves daļas un lukturi, kas varētu ietekmēt termisko izkliedi. 

Testus veic: 

a) testus veic sausas un nekustīgas atmosfēras apstākļos, kur apkārtējās vides temperatūra ir 23 °C ± 5 °C, kad 
testa paraugs ir uzstādīts uz pamatnes atbilstoši pareizam novietojumam transportlīdzeklī; 

b) ja gaismas avots ir nomaināms, izmanto masveidā ražotu kvēldiega gaismas avotu, kurš ir vecināts vismaz 
vienu stundu, vai arī masveidā ražotu gāzizlādes gaismas avotu, kurš ir vecināts vismaz 15 stundas, vai 
masveidā ražotus LED moduļus, kuri ir vecināti vismaz 48 stundas un atdzesēti līdz apkārtējās vides 
temperatūrai pirms testu sākšanas, kā noteikts šajos noteikumos. Izmanto pieteikuma iesniedzēja iesniegtos 
LED moduļus. 

Mēriekārtas ir ekvivalentas tām, ko izmanto galveno lukturu apstiprināšanas testos. 

Darbības ar testa paraugu veic, nenoņemot un nepārregulējot to attiecībā pret tā testa ierīci. Izmanto gaismas 
avotu, kas atbilst konkrētajam priekšējam miglas lukturim paredzētajai gaismas avotu kategorijai. 

1. FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTS 

1.1. Tīrs priekšējais miglas lukturis 

Priekšējo miglas lukturi darbina 12 stundas, kā aprakstīts 1.1.1. punktā, un pārbauda atbilstoši 1.1.2. punktam. 

1.1.1. Testa procedūra 

Priekšējo miglas lukturi darbina šādi: 

1.1.1.1. ja jāapstiprina tikai viena apgaismes funkcija (priekšējais miglas lukturis), attiecīgais gaismas avots ir iedegts 
noteikto laiku ( 1 ); 

1.1.1.2. ja ir vairāk nekā viena apgaismes funkcija (piemēram, galvenais lukturis ar vienu vai vairākiem tālās gaismas 
lukturiem un/vai priekšējo miglas lukturi), galveno lukturi darbina šādā ciklā, līdz sasniegts noteiktais darbības 
laiks: 

a) 15 minūtes – iedegts priekšējais miglas lukturis; 

b) 5 minūtes – iedegti visi kvēldiegi. 

Ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka vienlaikus izmantos tikai vienu apgaismes funkciju (piemēram, iededz tikai 
tuvo gaismu vai tikai tālo gaismu, vai tikai priekšējo miglas lukturi ( 1 )), testu veic, ievērojot šo nosacījumu un 
aktivējot pēc kārtas priekšējo miglas lukturi pusi no 1.1. punktā norādītā laika un citas apgaismes funkcijas 
pusi no 1.1. punktā norādītā laika.
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( 1 ) Ja testējamais priekšējais miglas lukturis ietver signāllukturus, tad signāllukturi testa laikā ir ieslēgti, izņemot dienas gaitas lukturi. 
Virzienrādītāju ieslēdz mirgošanas režīmā, kurā ieslēgšanās un izslēgšanās ilgums ir aptuveni viens pret vienu.



1.1.1.3. Ja ir priekšējais miglas lukturi ar tuvo gaismu un vienu vai vairākām apgaismes funkcijām (viena no tām ir 
priekšējais miglas lukturis): 

a) priekšējo miglas lukturi darbina šādā ciklā, līdz sasniegts noteiktais darbības laiks: 

i) 15 minūtes – iedegta tuvā gaisma; 

ii) 5 minūtes – iedegti visi gaismas avoti; 

b) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka priekšējo miglas lukturi izmanto tikai vienlaicīgi ar ieslēgtu tuvo gaismu 
vai tikai priekšējos miglas lukturus ( 2 ), testu veic saskaņā ar šo nosacījumu, secīgi aktivizējot ( 3 ) tuvās 
gaismas – pusi no laika – un priekšējo miglas lukturi – otru pusi laika, kā norādīts 1.1. punktā. Tālās 
gaismas darbina šādā ciklā - pusi laika 15 minūtes izslēgtas un 5 minūtes ieslēgtas, un kamēr ir ieslēgta tuvā 
gaisma. 

c) ja pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka priekšējo miglas lukturu var izmantot vienīgi ar ieslēgtu tuvo gaismu 
vai vienīgi ar ieslēgtu tālo gaismu ( 2 ) vai vienīgi ieslēgtu priekšējo miglas lukturi ( 2 ), testu veic, ievērojot šo 
nosacījumu un aktivējot pēc kārtas ( 2 ) tuvās gaismas vienu trešdaļu, tālās gaismas vienu trešdaļu un priekšējo 
lukturi vienu trešdaļu no 1.1. punktā norādītā laika. 

1.1.2. Testa spriegums 

Testa parauga spailēm piemēro šādu spriegumu: 

a) nomaināmam(-iem) kvēldiega gaismas avots(-i), kas darbojas tieši no transportlīdzekļa sprieguma sistēmas: 
testu veic ar attiecīgi 6,3 V, 13,2 V vai 28,0 V spriegumu, izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs norāda, ka 
testa paraugu drīkst izmantot pie cita sprieguma. Šajā gadījumā testu veic, kvēldiega gaismas avotam 
padodot augstāko pieļaujamo spriegumu; 

b) nomaināmam(-iem) gāzizlādes gaismas avotam(-iem): gaismas avota kontroles ierīces testa spriegums 12 V 
transportlīdzekļa sprieguma sistēmā ir 13,2 ± 0,1 V vai cits apstiprinājuma pieteikumā norādītais spriegums; 

c) nenomaināmam gaismas avotam, kas darbojas tieši no transportlīdzekļa sprieguma sistēmas: visus mērī
jumus apgaismes mezgliem, kas aprīkoti ar nenomaināmiem gaismas avotiem (kvēldiega gaismas avotiem 
un/vai cita veida gaismas avotiem), veic pie 6,3 V, 13,2 V vai 28,0V sprieguma vai cita sprieguma, ko 
pieteikuma iesniedzējs attiecīgi norādījis transportlīdzekļa sprieguma sistēmai; 

d) nomaināmiem vai nenomaināmiem gaismas avotiem, kurus darbina neatkarīgi no transportlīdzekļa baro 
šanas sprieguma un kurus pilnībā kontrolē sistēma, vai gaismas avotiem, kuriem spriegumu nodrošina 
barošanas un vadības ierīce, iepriekš minētos testa spriegumus padod minētās ierīces ieejas spailēm. Testa 
laboratorija no ražotāja var pieprasīt barošanas un vadības ierīci vai speciālo barošanas bloku, kas nepie
ciešams gaismas avota(-u) barošanai; 

e) LED modulim(-ļiem) mērījumus veic, attiecīgi izmantojot 6,75 V, 13,2 V vai 28,0 V spriegumu, ja vien šajos 
noteikumos nav noteikts citādi. LED modelim(-ļiem), ko darbina ar gaismas avota elektronisko vadības 
ierīci, mērījumus veic saskaņā ar pieteikuma iesniedzēja norādījumiem;
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( 2 ) Ja divu vai vairāku spuldžu kvēldiegi ir iedegti vienlaicīgi, kad tiek izmantota galvenā luktura mirgošana, tas nav uzskatāms par 
normālu vienlaicīgu kvēldiegu izmantošanu. 

( 3 ) Ja testējamais galvenais lukturis ietver signāllukturus, tad signāllukturi testa laikā ir ieslēgti. Virzienrādītāju ieslēdz mirgošanas režīmā, 
kurā ieslēgšanās un izslēgšanās ilgums ir aptuveni viens pret vienu.



f) gadījumos, kad signāllukturi ir grupēti, kombinēti vai savietoti testa paraugā un darbojas ar spriegumiem, 
kas nav nominālais spriegums attiecīgi ar 6 V, 12 V vai 24 V spriegumu, spriegumu regulē atbilstīgi ražotāja 
norādījumiem attiecībā uz šā luktura pareizu fotometrisko darbību; 

g) 12 V tīkla sistēmā spriegums gāzizlādes gaismas avota balasta spailēs vai gaismas avotā, ja balasts ir 
integrēts ar gaismas avotu, ir 13,2 ± 0,1 volti, vai arī kā norādīts apstiprinājuma pieteikumā. 

1.1.3. Testa rezultāti 

1.1.3.1. Vizuāla pārbaude 

Tiklīdz priekšējā miglas luktura temperatūra ir nostabilizējusies attiecībā pret apkārtējo temperatūru, priekšējā 
miglas luktura izkliedētāju un ārējo izkliedētāju, ja tāds ir, notīra ar tīru, mitru kokvilnas drānu. Tad notiek 
vizuālā pārbaude, un uz priekšējā miglas luktura izkliedētāja vai uz ārējā izkliedētāja, ja tāds ir, nedrīkst atklāties 
kropļojumi, deformācijas, ieplaisājumi vai krāsas izmaiņas. 

1.1.3.2. Fotometriskais tests 

Lai izpildītu šo noteikumu prasības, verificē fotometriskās vērtības šādos punktos. 

B klases priekšējo miglas lukturu gadījumā – HV punktā un I max punktā D zonā. 

F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā – 5. līnijā punktā h = 0 un I max punktā D zonā. 

Luktura stāvokli drīkst mainīt, lai ņemtu vērā priekšējā miglas luktura pamatnes deformāciju karstuma ietekmē 
(robežlīnijas stāvokļa izmaiņas ir aprakstītas šā pielikuma 2. punktā). 

Ir pieļaujama 10 procentu atšķirība starp fotometriskajiem raksturlielumiem un pirms testa izmērītajām vērtī
bām, ņemot vērā pielaides fotometrijas procedūrā. 

1.2. Netīrs priekšējais miglas lukturis 

Pēc testēšanas, kā norādīts 1.1. punktā, priekšējo miglas lukturi darbina vienu stundu, kā norādīts 1.1.1. 
punktā. To sagatavo saskaņā ar 1.2.1. punkta norādījumiem, un pārbauda, kā norādīts 1.1.3. punktā. 

1.2.1. Priekšējā miglas luktura sagatavošana 

1.2.1.1. Testa maisījums 

1.2.1.1.1. Priekšējiem miglas lukturiem ar ārējo izkliedētāju stiklā: 

ūdens un piesārņojošās vielas maisījums, ar ko apstrādā priekšējo miglas lukturi, sastāv no: 

a) 9 masas daļām kvarca smilts, kuras daļiņu lielums ir 0–100 μm; 

b) 1 masas daļas augu izcelsmes (dižskābarža koksnes) oglekļa putekļu, kuru daļiņu lielums ir 0–100 μm; 

c) 0,2 masas daļām NaCMC ( 4 ); un
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( 4 ) NaCMC ir karboksimetilcelulozes nātrija sāls, ko parasti apzīmē ar CMC. NaCMC, ko izmanto netīrumu maisījumā, aizvietošanas 
pakāpei (DS) jābūt 0,6–0,7 un viskozitātei 200–300 μP 2 % šķīdumā, kura temperatūra ir 20 °C.



d) atbilstoša daudzuma destilēta ūdens, kura vadītspēja ir S < l μS/m. 

Maisījums ir derīgs 14 dienas. 

1.2.1.1.2. Priekšējam miglas lukturim ar ārējo izkliedētāju plastmasā: 

uz galvenā luktura uzklājamā ūdens un piesārņojošās vielas maisījuma sastāvs ir: 

a) 9 masas daļām kvarca smilts, kuras daļiņu lielums ir 0–100 μm; 

b) 1 masas daļas augu izcelsmes (dižskābarža koksnes) oglekļa putekļu, kuru daļiņu lielums ir 0–100 μm; 

c) 0,2 masas daļām NaCMC ( 4 ); 

d) 13 masas daļas destilēta ūdens, kura vadītspēja S < 1 μS/m; un 

e) ± 1 masas daļas virsmaktīvas vielas ( 5 ). 

Maisījums ir derīgs 14 dienas. 

1.2.1.2. Testa maisījuma uzklāšana uz priekšējā miglas luktura 

Testa maisījumu viendabīgi uzklāj visai priekšējā miglas luktura gaismu izstarojošajai virsmai un tad ļauj nožūt. 
Šo procedūru atkārto, kamēr apgaismojuma vērtība ir samazinājusies līdz 15–20 % no mērījumos iegūtajām 
vērtībām katrā šādā punktā, ievērojot šajā pielikumā ietvertos norādījumus: 

punkts E max D zonā. 

2. KARSTUMA IETEKMĒ NOTIKUŠO ROBEŽLĪNIJAS VERTIKĀLĀS POZĪCIJAS IZMAIŅU TESTS 

Šajā testā verificē, vai robežlīnijas vertikālā novirze karstuma ietekmē nepārsniedz priekšējā miglas luktura 
darbībai konkrēti norādīto vērtību. 

Priekšējam miglas lukturim, kurš testēts atbilstoši 1. punkta prasībām, veic 2.1. punktā aprakstīto testu, lukturi 
nenoņemot un nepārregulējot attiecībā pret tā testa ierīci. 

2.1. Tests 

Testus veic sausas un nekustīgas atmosfēras apstākļos, kur apkārtējās vides temperatūra ir 23 °C ± 5 °C. 

Ja izmanto masveidā ražotu gaismas avotu, kas vecināti vismaz vienu stundu, priekšējo miglas lukturi darbina, 
nenoņemot un nepārregulējot lukturi attiecībā pret testa ierīci. (Šā testa vajadzībām spriegumu noregulē, kā 
minēts 1.1.2. punktā). Robežlīnijas novietojumu starp punktu, kas atrodas l3,0 grādus pa kreisi, un punktu, kas 
atrodas 3,0 grādus pa labi no v-v līnijas (skatīt šo noteikumu 4. pielikumu), pārbauda attiecīgi 3 minūtes (r 3 ) 
un 60 minūtes (r 60 ) pēc luktura darbināšanas. 

Šeit aprakstītās robežlīnijas novietojuma izmaiņas mēra ar jebkuru metodi, kas ir pietiekami precīza un dod 
reproducējamus rezultātus.
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( 5 ) Daudzuma pielaide ir atkarīga no vajadzības iegūst tādu netīrumu maisījumu, ko var pareizi uzklāt uz visa plastmasas izkliedētāja.



2.2. Testa rezultāti 

2.2.1. Rezultāts, kas izteikts miliradiānos (mrad), ir uzskatāms priekšējam miglas lukturim par pieņemamu tikai tad, ja 
lukturim reģistrētā absolūtā vērtība Δ r I ¼ jr 3 Ä r 60 j nav lielāka par 2 mrad (Δ r I ≤ 2 mrad). 

2.2.2. Ja tomēr šī vērtība ir lielāka par 2,0 mrad, bet nepārsniedz 3 mrad (2 mrad < Δr I ≤ 3 mrad), testē otru 
priekšējo miglas lukturi, kā aprakstīts 2.1. punktā. To dara pēc tam, kad priekšējais miglas lukturis ir darbināts 
trīs reizes pēc kārtas turpmāk minētajā režīmā, lai stabilizētu priekšējā miglas luktura mehānisko detaļu 
novietojumu uz pamatnes atbilstoši pareizam novietojumam transportlīdzeklī: 

a) vienu stundu ir ieslēgts priekšējais miglas lukturis (spriegumu noregulē, kā norādīts 1.1.2. punktā); 

b) vienu stundu ilgs pārtraukums. 

2.2.3. Priekšējā miglas luktura tips ir uzskatāms par pieņemamu, ja pirmajam paraugam mērītās absolūtās vērtības 
Δ r I un otrajam paraugam mērītā Δ r II vidējā vērtība nepārsniedz 2 mrad. 

ðΔ r I þ Δ r II Þ=2 Ï 2 mrad.
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6. PIELIKUMS 

PRASĪBAS LUKTURIEM AR PLASTMASAS IZKLIEDĒTĀJIEM – IZKLIEDĒTĀJU, MATERIĀLA PARAUGU VAI 
NOKOMPLEKTĒTU LUKTURU TESTĒŠANA 

1. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS 

1.1. Paraugiem, kas iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.2.2. punktu, jāatbilst turpmāk 2.1.–2.5. punktā norādītajām 
specifikācijām. 

1.2. Abiem nokomplektētu lukturu paraugiem, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 2.3. punktam (vai, ja piemēro
jams, 2.4. punktam) un kam ir plastmasas izkliedētāji, attiecībā uz izkliedētāja materiālu jāatbilst 2.6. punktā 
noteiktajiem norādījumiem. 

1.3. Plastmasas izkliedētāju paraugiem vai materiāla paraugiem kopā ar atstarotāju, ar ko tos paredzēts samontēt (ja 
attiecināms), apstiprināšanas testus veic hronoloģiskā secībā, kā norādīts A tabulā, kas dota šā pielikuma 1. 
papildinājumā. 

Ja luktura ražotājs var pierādīt, ka ražojums jau ir izturējis 2.1.–2.5. punktā noteiktos testus vai līdzvērtīgus testus 
atbilstoši citiem noteikumiem, šādi testi nav jāatkārto; obligāti ir tikai 1. papildinājuma B tabulā norādītie testi. 

2. TESTI 

2.1. Mainīgas temperatūras noturība 

2.1.1. Testi 

Trīs jaunus paraugus (izkliedētājus) testē piecos mainīgas temperatūras un mitruma maiņas ciklos (RM = relatīvais 
mitrums), ievērojot šādu secību: 

3 stundas: 40 °C ± 2 °C un 85–95 % RH; 

1 stunda: 23 °C ± 5 °C un 60–75 % RH; 

15 stundas: – 30 °C ± 2 °C; 

1 stunda: 23 °C ± 5 °C un 60–75 % RH; 

3 stundas: 80 °C ± 2 °C; 

1 stunda: 23 °C ± 5 °C un 60–75 % RH; 

Pirms šā testa paraugus vismaz četras stundas uzglabā 23 °C ± 5 °C un 60–75 % RH. 

Piezīme. Vienu stundu ilgie periodi 23 °C ± 5 °C 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. Šos mērījumus veic atbilstoši šo noteikumu 6.3. vai 
6.4. punkta nosacījumiem turpmāk noradītajos punktos.
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B klases priekšējo miglas lukturu gadījumā: 

a) HV punkts; un 

b) punkts h = 0, v = 2° D zonā D. 

F3 klases priekšējo miglas lukturu gadījumā: 

a) v-v līnijas un 6. līnijas krustpunkts un 

b) v-v līnijas un 4. līnijas krustpunkts. 

2.1.2.2. Rezultāti 

Ir pieļaujama 10 procentu atšķirība starp katram paraugam pirms un pēc testa izmērītajām fotometriskajām 
vērtībām, ņemot vērā pielaides fotometrijas procedūrā. 

2.2. Atmosfēras faktoru un ķīmiskā noturība 

2.2.1. Atmosfēras faktoru noturība 

Trīs jaunus paraugus (izkliedētājus vai materiāla paraugus) apstaro no avota, kura izstarotās enerģijas spektrs 
atbilst tam, ko izstaro absolūti melns ķermenis no 5 500 K līdz 6 000 K temperatūrā. Starp avotu un paraugiem 
novieto attiecīgus 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/m 2 ± 200 W/m 2 enerģijas apgaismojumam tik ilgi, 
lai saņemtā gaismas enerģija būtu 4 500 MJ/m 2 ± 200 MJ/m 2 . Telpā temperatūra, ko mēra uz melnā paneļa, kas 
novietots paraugu līmenī, ir 50 °C ± 5 °C. Lai nodrošinātu vienmērīgu apstarošanu, paraugi rotē ap starojuma 
avotu ar ātrumu 1–5 apgr./min. 

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

apsmidzināšana: 5 minūtes; 

žāvēšana: 25 minūtes. 

2.2.2. Ķīmiskā noturība 

Pēc tam, kad ir veikts 2.2.1. punktā aprakstītais tests un veikts 2.2.3.1. punktā aprakstītais mērījums, minēto trīs 
paraugu ārējo virsmu apstrādā, kā aprakstīts 2.2.2.2. punktā, ar 2.2.2.1. punktā noteikto maisījumu. 

2.2.2.1. Testa maisījums 

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

2.2.2.2. Testa maisījuma uzklāšana 

Samērcē kokvilnas drānu (atbilstoši ISO 105), panākot piesātinājumu ar maisījumu, kā noteikts 2.2.2.1. punktā, 
un 10 sekunžu laikā uzliek to uz parauga ārējās virsmas un tur uz tās 10 minūtes ar spiedienu 50 N/cm 2 , kas 
atbilst 100 N spēkam uz 14 × 14 mm testa virsmas laukumu. 

Šo 10 minūšu laikā drānas gabalu atkārtoti mērcē maisījumā, lai izmantojamā šķidruma sastāvs nepārtraukti 
atbilstu noteiktajam testa maisījumam.
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Uzklāšanas laikā drīkst kompensēt paraugam piemērojamo spiedienu, lai novērstu parauga plaisāšanu. 

2.2.2.3. Tīrīšana 

Kad testa maisījuma uzklāšana ir pabeigta, paraugus nožāvē svaigā gaisā un pēc tam nomazgā ar 2.3. punktā 
aprakstīto šķīdumu (detergentu noturība) 23 °C ± 5 °C. 

Pēc tam paraugus rūpīgi noskalo ar destilētu ūdeni, kurš satur ne vairāk kā 0,2 % piemaisījumu 23 °C ± 5 °C 
temperatūrā, un tad noslauka ar mīkstu drānu. 

2.2.3. Rezultāti 

2.2.3.1. Pēc testa, kurā pārbauda atmosfēras faktoru noturību, parauga ārējai virsmai ir jābūt bez plaisām, skrāpējumiem, 
atlobījumiem un deformācijām, un vidējā caurlaidības novirze 

Δ t ¼ ðT 2 Ä T 3 Þ=T 2 , 

ko mēra trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 
(Δ t m ≤ 0,020). 

2.2.3.2. Pēc ķīmiskās noturības testa uz paraugiem nav ķīmisku traipu, kas var radīt plūsmas difūzijas izmaiņas, kuru 
vidējā novirze 

Δ d ¼ ðT 5 Ä T 4 Þ=T 2 , 

ko mēra trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,020 
(Δ d m ≤ 0,020). 

2.3. Detergentu un ogļūdeņražu noturība 

2.3.1. Detergentu noturība 

Triju paraugu (izkliedētāji vai materiāla paraugi) ārējās virsmas uzkarsē līdz 50 °C ± 5 °C un tad uz piecām 
minūtēm iegremdē maisījumā, kam saglabāta 23 °C ± 5 °C temperatūra un kas sastāv no 99 daļām destilēta 
ūdens, kurš satur ne vairāk kā 0,02 % piemaisījumu, un vienu daļu alkilarilsulfonāta. 

Pēc testa paraugus nožāvē 50 °C ± 5 °C temperatūrā. Paraugu virsmu notīra ar mitru drānu. 

2.3.2. Ogļūdeņražu noturība 

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

2.3.3. Rezultāti 

Pēc tam, kad secīgi ir pabeigti abi aprakstītie testi, gaismas caurlaidības vidējā starpība 

Δt ¼ ðT 2 Ä T 3 Þ=T 2 , 

ko mēra trim paraugiem saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto procedūru, nedrīkst pārsniegt 0,010 
(Δ t m ≤ 0,010).
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2.4. Izturība pret mehānisko nolietošanos 

2.4.1. Mehāniskās nolietošanās metode 

Trīs jaunu paraugu (izkliedētāju) ārējai virsmai veic vienmērīgas mehāniskās nolietošanās testu, izmantojot šā 
pielikuma 3. papildinājumā aprakstīto metodi. 

2.4.2. Rezultāti 

Pēc testa novirzes 

caurlaidībā: Δ t ¼ ðT 2 Ä T 3 Þ=T 2 

un difūzijā: Δ d ¼ ðT 5 Ä T 4 Þ=T 2 

mēra 2.1.2.1. punktā noteiktajā laukumā saskaņā ar 2. papildinājumā aprakstīto procedūru. Trīs paraugu vidējā 
vērtība ir 

Δ t m ≤ 0,010; 

Δ d m ≤ 0,050. 

2.5. Pārklājumu (ja tādi ir) noturības tests 

2.5.1. Parauga sagatavošana 

20 mm × 20 m lielu izkliedētāja pārklājuma virsmas laukumu ar žileti vai adatu iegriež tā, lai veidotos aptuveni 
2 mm × 2 mm lielu kvadrātiņu tīkls. Spiediens uz žileti vai adatu ir tik liels, lai pārgrieztu vismaz pārklājumu. 

2.5.2. Testa apraksts 

Izmanto līmlenti, kuras adhēzijas spēks ir 2 N/(platuma cm) ± 20 %, kas izmērīts standartizētos apstākļos, kā 
norādīts šā pielikuma 4. papildinājumā. Līmlentu, kuras platums ir vismaz 25 mm, spiež vismaz piecas minūtes 
pret virsmu, kas sagatavota, kā norādīts 2.5.1. punktā. 

Tad līmlentes galu noslogo tā, lai tās adhēzijas spēks pie attiecīgās virsmas būtu līdzsvarā ar spēku, kas 
perpendikulārs šai virsmai. Tad līmlenti noplēš ar konstantu ātrumu 1,5 m/s ± 0,2 m/s. 

2.5.3. Rezultāti 

Uz sagraizītā laukuma nedrīkst parādīties manāmi bojājumi. Ir pieļaujami bojājumi kvadrātu krustpunktos vai 
iegriezumu malās, ja vien bojātais laukums nav lielāks par 15 % no sagraizītās virsmas. 

2.6. Testi nokomplektētam lukturim ar plastmasas izkliedētāju 

2.6.1. Izkliedētāja virsmas izturība pret mehānisko nolietošanos 

2.6.1.1. Testi 

Luktura 1. parauga izkliedētājam veic testu, kā aprakstīts 2.4.1. punktā. 

2.6.1.2. Rezultāti 

Pēc testa fotometrisko mērījumu rezultāti, kas noteikti B zonā B klases priekšējam miglas lukturim un 2. un 5. 
līnijā F3 klases priekšējam miglas lukturim, nedrīkst pārsniegt norādītās maksimālās vērtības vairāk kā par 30 
procentiem.
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2.6.2. Pārklājumu (ja tādi ir) noturības tests 

Luktura 2. parauga izkliedētājam veic testu, kā aprakstīts 2.5. punktā. 

2.7. Izturība pret gaismas avota starojumu 

2.7.1. Gāzizlādes gaismas avota gadījumā veic testu izturībai pret UV starojumu tām gaismu raidošajām plastmasas 
sastāvdaļām, kas atrodas priekšējā miglas lukturī: 

2.7.1.1. katras gaismu caurlaidīgās priekšējā miglas luktura plastmasas sastāvdaļas plakanos paraugus apgaismo ar 
gāzizlādes gaismas avota radītu gaismu. Šo paraugu parametriem, piemēram, leņķiem un attālumiem, jābūt 
tādiem pašiem kā priekšējā miglas lukturī. 

2.7.1.2. Pēc 1 500 stundu nepārtrauktas apgaismošanas izstarotās gaismas kolorimetriskajai specifikācijai jāatbilst jauna 
standarta gāzizlādes gaismas avota specifikācijai, bet uz paraugu virsmas nedrīkst būt plaisas, skrāpējumi, tā 
nedrīkst lobīties vai būt deformēta. 

3. RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 

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

3.1.1. pēc ķīmiskās noturības testa un detergentu un ogļūdeņražu noturības testa uz paraugu ārējās virsmas ar 
neapbruņotu aci nav saskatāmas plaisas, atlobījumi vai deformācijas (sk. 2.2.2., 2.3.1.un 2.3.2. punktu); 

3.1.2. pēc 2.6.1.1. punktā aprakstītā testa mērījumu punktos iegūtās fotometriskās vērtības, kā minēts 2.6.1.2. punktā, 
nepārsniedz šajos noteikumos norādītās ražojumu atbilstības robežas. 

3.2. Ja testu rezultāti neatbilst prasībām, pārbauda citu, nejauši izvēlētu priekšējā miglas luktura paraugu.
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1. papildinājums 

APSTIPRINĀJUMA TESTU HRONOLOĢISKĀ SECĪBA 

A. Plastmasas materiālu (izkliedētāju vai materiāla paraugu, kas iesniegti atbilstoši šo noteikumu 2.2.2. punktam) testi 

Testi Paraugi 
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 izmaiņas (2.1.1. 
punkts) 

X X X 

1.1.2. Daļēja fotometrija (2.1.2. punkts) X X X 

1.2.1. Caurlaidības mērījumi X X X X X X X X X 

1.2.2. Difūzijas mērījumi X X X X X X 

1.3. Atmosfēras faktori (2.2.1. punkts) X X X 

1.3.1. Caurlaidības mērījumi X X X 

1.4. Ķīmiskā noturība (2.2.2. punkts) X X X 

1.4.1. Difūzijas mērījumi X X X 

1.5. Detergenti (2.3.1. punkts) X X X 

1.6. Ogļūdeņraži (2.3.2. punkts) X X X 

1.6.1. Caurlaidības mērījumi X X X 

1.7. Nolietošanās (2.4.1. punkts) X X X 

1.7.1. Caurlaidības mērījumi X X X 

1.7.2. Difūzijas mērījumi X X X 

1.8. Adhēzija (2.5. punkts) X 

B. Nokomplektētu lukturu (iesniegti saskaņā ar šo noteikumu 2.3.2. punktu) testi 

Testi 

Nokomplektēts lukturis 

Parauga Nr. 

1 2 

2.1. Nolietošanās (2.6.1.1. punkts) X 

2.2. Fotometrija (2.6.1.2. punkts) X 

2.3. Adhēzija (2.6.2. punkts) X
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2. papildinājums 

GAISMAS DIFŪZIJAS UN CAURLAIDĪBAS MĒRĪŠANAS METODE 

1. APRĪKOJUMS (sk. attēlu) 

Kolimatora K gaismas kūli, kura pusnobīde ir β/2 = 17,4 × 10 –4 rd, ierobežo diafragma D T ar 6 mm atvērumu, pret 
kuru novieto parauga statīvu. 

Konverģents bezkrāsains izkliedētājs L 2 , kas koriģēts attiecībā uz sfērisko aberāciju, savieno diafragmu D T ar uztvērēju 
R; izkliedētāja L 2 diametrs ir tāds, lai tā nediafragmētu parauga difuzēto gaismu konusā, kura augšējā leņķa puse ir 
ß/2 = 14°. 

Gredzenveida diafragmu D D , kuras leņķi ir a/2 = 1° un a max /2 = 12°, novieto izkliedētāja L 2 attēla fokusa plaknē. 

Diafragmas necaurspīdīgā centrālā daļa ir vajadzīga, lai aizturētu gaismu, kas plūst tieši no gaismas avota. Ir jānod
rošina iespēja attālināt diafragmas centrālo daļu no gaismas kūļa tā, lai nodrošinātu tās precīzu atgriešanos sākotnējā 
pozīcijā. 

Izkliedētāja L 2 D T attālumu un fokusa attālumu F 2 ( 1 ) izvēlas tā, lai D T attēls pilnīgi aizsegtu uztvērēju R. 

Attiecinot sākotnējo krītošās gaismas plūsmu uz 1 000 vienībām, katra lasījuma absolūtā precizitāte ir lielāka par 1 
vienību. 

2. MĒRĪJUMI 

Veic šādus nolasījumus: 

Nolasījums Ar paraugu D D centrālajā daļā Daudzums 

T 1 nē nē Krītošā staru kūļa sākotnējais nolasījums 

T 2 jā 
(pirms testa) 

nē Jaunā materiāla caurlaistās gaismas plūsma 24 grādu 
laukā 

T 3 jā 
(pēc testa) 

nē Testētā materiāla caurlaistās gaismas plūsma 24 grādu 
laukā 

T 4 jā 
(pirms testa) 

jā Jaunā materiāla difuzētā plūsma 

T 5 jā 
(pēc testa) 

jā Testētā materiāla difuzētā plūsma
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3. papildinājums 

TESTS AR IZSMIDZINĀŠANAS METODI 

1. TESTA APRĪKOJUMS 

Smidzinātājs 

Izmantotā smidzinātāja sprauslas diametrs ir 1,3 mm, un tas nodrošina šķidruma plūsmas ātrumu 0,24 ± 0,02 
1/minūtē pie darba spiediena 6,0 bar – 0, + 0,5 bar. 

Pie šādiem darba nosacījumiem uz nolietošanās testam pakļautās virsmas iegūst izsmidzinājumu 170 mm ± 50 mm 
diametrā, ja attālums līdz sprauslai ir 380 mm ± 10 mm. 

Testa maisījums 

Testa maisījums sastāv no: 

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

ūdens, kura cietība nav lielāka par 205 g/m 3 , un maisījumu veido, sajaucot 25 g smilšu un 1 litru ūdens. 

2. TESTS 

Lukturu izkliedētāju ārējo virsmu vienu vai vairākas reizes apstrādā ar noteiktā sastāva smilšu strūklu. Strūklu virza 
gandrīz perpendikulāri testējamai virsmai. 

Nolietojumu pārbauda, izmantojot vienu vai vairākus stikla paraugus, ko salīdzināšanai novieto blakus testējamiem 
izkliedētājiem. Maisījuma smidzināšanu turpina, kamēr gaismas difūzijas starpība uz parauga vai paraugiem, mērot 
izkliedēšanos ar pielikuma 2. papildinājumā aprakstīto metodi, atbilst sakarībai: 

Δ d ¼ ðT 5 Ä T 4 Þ=T 2 Ï 0,0250 Ë 0,0025 

Lai pārbaudītu, vai visa testējamā virsma ir nolietojusies vienveidīgi, var izmantot vairākus standarta paraugus.
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4. papildinājums 

LĪMLENTES NOTURĪBAS TESTS 

1. MĒRĶIS 

Ar šo metodi standarta apstākļos var noteikt līmlentes adhēzijas lineāro spēku uz stikla plāksnes. 

2. PRINCIPS 

Mēra spēku, kas vajadzīgs, lai līmlenti atrautu no stikla plāksnes 90° leņķī. 

3. NOTEIKTIE ATMOSFĒRAS APSTĀKĻI 

Apkārtējā gaisa temperatūra ir 23 °C ± 5 °C un 65 ± 15 % relatīvais mitrums (RH). 

4. TESTA PARAUGI 

Pirms testa līmlentes parauga rulli 24 stundas uzglabā norādītajos atmosfēras apstākļos (sk. 3. punktu). 

Testē piecus 400 mm garus paraugus no katra ruļļa. Šos testa paraugus no ruļļa sāk griezt, kad ir atritināti pirmie trīs 
tinumi. 

5. PROCEDŪRA 

Testu veic 3. punktā norādītajos atmosfēras apstākļos. 

Ņem piecus testa paraugus, radiāli atritinot lenti ar ātrumu aptuveni 300 mm/s, pēc tam 15 sekunžu laikā tos uzklāj 
turpmāk norādītajā veidā. 

Lenti uzlīmē uz stikla plāksnes un izlīdzina, garenvirzienā viegli, bez pārmērīga spiediena berzējot ar pirkstu tā, lai 
starp lenti un stikla plāksni nepaliktu gaisa burbuļi. 

Šādi sagatavoto paraugu 10 minūtes atstāj norādītajos atmosfēras apstākļos. 

Testa paraugu apmēram 25 mm garumā atplēš no plāksnes tādā plaknē, kas perpendikulāra testa 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. 

Lentu atrauj ar ātrumu 300 mm/s ± 30 mm/s un reģistrē atraušanai nepieciešamo spēku. 

6. REZULTĀTI 

Piecas iegūtās vērtības sarindo pēc kārtas un aprēķina mērījumu vidējo rezultātu. Šo rezultātu izsaka ņūtonos uz vienu 
lentas platuma centimetru.
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7. PIELIKUMS 

PRASĪBU MINIMUMS RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS KONTROLES PROCEDŪRAI 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

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

1.2. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem masveidā ražotu priekšējo miglas lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja 
fotometriskie rādītāji atbilst šo noteikumu 2. pielikumam atkarībā no priekšējo miglas lukturu dominējošās klases. 

Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti prasībām neatbilst, priekšējā miglas luktura testus atkārto, izmantojot gaismas 
avotus, kā norādīts attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4. punktā. 

1.2.1. Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā miglas luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien 
gaismas kūļa ass netiek novirzīta sāniski pa labi vai pa kreisi vairāk kā par 0,5° un uz augšu vai uz leju – vairāk kā 
par 0,2°. Pārmērķētā stāvoklī jāpanāk atbilstība visām fotometriskajām prasībām. 

1.3. Lai verificētu robežlīnijas vertikālās pozīcijas izmaiņas karstuma ietekmē, izmanto šādu procedūru. 

1.3.1. Vienu no izvēlētajiem priekšējiem miglas lukturiem testē saskaņā ar 5. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru 
pēc tam, kad tas trīs reizes pēc kārtas ir darbināts 5. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītajā ciklā. 

1.3.2. Priekšējo miglas lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nav lielāks par 3,0 mrad. Ja šī vērtība pārsniedz 3,0 mrad, 
bet nav lielāka par 4,0 mrad, testē otru priekšējo miglas lukturi, un pēc tam abiem paraugiem reģistrētā rādītāju 
vidējā absolūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad. 

1.4. Hromatiskuma koordinātām ir jāatbilst šo noteikumu 7. punktam. Fotometriskajiem rādītājiem priekšējam miglas 
lukturim, kas izstaro palielinātu izteikti dzelteno gaismu, kad tas aprīkots ar bezkrāsainu gaismas avotu, jāatbilst 
šajos noteikumos norādītajām vērtībām, kas reizinātas ar 0,84. 

2. PRASĪBU MINIMUMS, KO PIEMĒRO RAŽOTĀJA VEIKTAJAI ATBILSTĪBAS VERIFIKĀCIJAI 

Attiecībā uz katru priekšējā miglas 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 nodro 
šinātu attiecīgās ražošanas atbilstību prasībām. 

2.1. Testu raksturojums 

Atbilstības testi šajos noteikumos aptver fotometriskos raksturlielumus un robežlīnijas vertikālā stāvokļa izmaiņu 
karstuma ietekmē verifikāciju. 

2.2. Testos izmantotās metodes 

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

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

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

Vērtējumā parasti ietver sērijveida ražojumus no atsevišķām ražotnēm. Tomēr ražotājs var apvienot dokumentāciju 
par vienu tipu, kas ražots dažādās ražotnēs, ja tās izmanto to pašu kvalitātes sistēmu un kvalitātes pārvaldību. 

2.4. Iegūtie un reģistrētie fotometriskie raksturlielumi 

Paraugam izvēlēto priekšējo miglas lukturi pārbauda ar fotometriskajiem mērījumiem punktos, kas norādīti notei
kumos, un nolasījumus veicot tikai punktos, kuri norādīti šo noteikumu 2. pielikumā atkarībā no priekšējo miglas 
lukturu visvairāk pārstāvētās klases. 

2.5. Pieņemamības kritēriji 

Ražotājs ir atbildīgs par pārbaudes rezultātu statistisko izpēti un par savu ražojumu pieņemamības kritēriju 
noteikšanu, saskaņojot tos ar kompetento iestādi, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām, kas šo noteikumu 
10.1. punktā noteiktas ražojumu atbilstības pārbaudei. 

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

PRASĪBU MINIMUMS, KAS JĀIEVĒRO INSPEKTORAM, ŅEMOT PARAUGUS 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

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

1.2.1. Attiecībā uz fotometriskajiem rādītājiem masveidā ražotu priekšējo miglas lukturu atbilstība netiek apstrīdēta, ja 
fotometriskie rādītāji atbilst šo noteikumu 2. pielikumam atkarībā no priekšējo miglas lukturu dominējošās 
klases. 

Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti prasībām neatbilst, priekšējā miglas luktura testus atkārto, izmantojot 
gaismas avotus, kā norādīts attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4. punktā. 

Ja iepriekš aprakstīto testu rezultāti neatbilst prasībām, priekšējā miglas luktura regulējumu drīkst mainīt, ja vien 
gaismas kūļa ass netiek novirzīta sāniski pa labi vai pa kreisi vairāk kā par 0,5° un uz augšu vai uz leju – vairāk 
kā par 0,2°. Pārmērķētā stāvoklī jāpanāk atbilstība visām fotometriskajām prasībām. 

Ja atbilstība konkrētām gaismas intensitātes prasībām nav panākta, ir pieļaujama robežlīnijas stāvokļa pārmēr 
ķēšana ± 0,5° robežās vertikāli un/vai ± 2° robežās horizontāli. Pārmērķētā stāvoklī jāpanāk atbilstība visām 
fotometriskajām prasībām. 

Ja ar vertikālo regulēšanu atkārtoti neizdodas iegūt vajadzīgo stāvokli, ievērojot pieļaujamās pielaides, izmanto 9. 
pielikumā paredzēto instrumentālo metodi un testē viena parauga robežlīnijas kvalitāti. 

1.2.2. Priekšējos miglas lukturus ar redzamiem defektiem neņem vērā. 

1.3. Hromatiskuma koordinātām ir jāatbilst šo noteikumu 7. punktam. Fotometriskajiem rādītājiem priekšējam 
miglas lukturim, kas izstaro palielinātu izteikti dzelteno gaismu, kad tas aprīkots ar bezkrāsainu gaismas avotu, 
jāatbilst šajos noteikumos norādītajām vērtībām, kas reizinātas ar 0,84. 

2. PIRMĀ PARAUGU ŅEMŠANA 

Pirmajā parauga ņemšanā pēc nejaušas izvēles principa izvēlas četrus priekšējos miglas 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 priekšējo miglas lukturu 
atbilstība netiek apstrīdēta, ja priekšējo miglas lukturu mērījumu rezultātu nelabvēlīgās novirzes ir: 

2.1.1.1. A paraugs 

A1: viens priekšējais miglas lukturis 0 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

A2: abi priekšējie miglas lukturi vairāk nekā 0 procenti, 

bet ne vairāk kā 20 procenti, 

pāriet pie B parauga;
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2.1.1.2. B paraugs 

B1: abi priekšējie miglas lukturi 0 procenti. 

2.2. Atbilstība tiek apstrīdēta 

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

2.2.1.1. A paraugs 

A3: viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 20 procenti, 

bet ne vairāk kā 30 procenti, 

2.2.1.2. B paraugs 

B2: A2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 0 procenti, 

bet ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

B3: A2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis 0 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 20 procenti, 

bet ne vairāk kā 30 procenti. 

2.3. Apstiprinājuma atsaukšana 

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

2.3.1. A paraugs 

A4: viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 30 procenti, 

A5: abi priekšējie miglas lukturi vairāk nekā 20 procenti, 

2.3.2. B paraugs 

B4: A2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 0 procenti, 

bet ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 20 procenti,
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B5: A2 gadījumā 

abi priekšējie miglas lukturi vairāk nekā 20 procenti, 

B6: A2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis 0 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 30 procenti. 

3. ATKĀRTOTA PARAUGA NOŅEMŠANA 

Divu mēnešu laikā pēc paziņošanas A3, B2, B3 gadījumā veic atkārtotu paraugu ņemšanu, ņemot trešo divu 
priekšējo miglas lukturu C paraugu un ceturto divu priekšējo miglas lukturu D paraugu un izvēloties tos no 
krājumiem, kas izgatavoti pēc noregulēšanas. 

3.1. Atbilstība netiek apstrīdēta 

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

3.1.1.1. C paraugs 

C1: viens priekšējais miglas lukturis 0 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

C2: abi priekšējie miglas 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 priekšējie miglas lukturi 0 procenti. 

3.2. Atbilstība tiek apstrīdēta 

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

D paraugs 

D2: C2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 0 procenti, 

bet ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti. 

3.3. Apstiprinājuma atsaukšana 

Atbilstība tiek apstrīdēta un piemērots šo noteikumu 12. punkts, ja pēc priekšējo miglas lukturu paraugu 
ņemšanas procedūras, kā parādīts šā pielikuma 1. attēlā, ir konstatētas šādas novirzes:
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3.3.1. C paraugs 

C3: viens priekšējais miglas lukturis ne vairāk kā 20 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 20 procenti, 

C4: abi priekšējie miglas lukturi vairāk nekā 20 procenti, 

3.3.2. D paraugs 

D3: C2 gadījumā 

viens priekšējais miglas lukturis 0 vai vairāk nekā 0 procenti, 

viens priekšējais miglas lukturis vairāk nekā 20 procenti. 

4. ROBEŽLĪNIJAS VERTIKĀLĀS POZĪCIJAS IZMAIŅAS 

Lai verificētu robežlīnijas vertikālās pozīcijas izmaiņas karstuma ietekmē, izmanto šādu procedūru. 

Pēc šā pielikuma 1. attēlā norādītās paraugu ņemšanas vienu no A parauga izvēlētajiem priekšējiem miglas 
lukturiem testē saskaņā ar 5. pielikuma 2.1. punktā aprakstīto procedūru pēc tam, kad tas trīs reizes pēc kārtas ir 
darbināts 5. pielikuma 2.2.2. punktā aprakstītajā ciklā. 

Priekšējo miglas lukturi uzskata par pieņemamu, ja Δr nav lielāks par 3,0 mrad. 

Ja šī vērtība pārsniedz 3,0 mrad, bet nav lielāka par 4,0 mrad, testē otru A parauga priekšējo miglas lukturi, un 
pēc tam abiem paraugiem reģistrētā rādītāju vidējā absolūtā vērtība nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad. 

Tomēr, ja attiecībā uz A paraugu šī vērtība – 3,0 mrad – netiek ievērota, divus B parauga priekšējos miglas 
lukturus pārbauda, izmantojot to pašu procedūru, un Δr vērtība katram no tiem nedrīkst pārsniegt 3,0 mrad.
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1. attēls
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9. PIELIKUMS 

ROBEŽLĪNIJAS DEFINĒŠANA UN ASUMS UN ORIENTĒŠANAS PROCEDŪRA, IZMANTOJOT ŠO ROBEŽLĪNIJU, F3 
KLASES PRIEKŠĒJIEM MIGLAS LUKTURIEM 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Priekšējā miglas luktura gaismas intensitātes sadalē jābūt robežlīnijai, kas ļauj pareizi pielāgot transportlīdzekļa 
priekšējo miglas lukturi fotometriskajiem mērījumiem un mērķēšanai. Robežlīnijas raksturlielumiem jāatbilst 
prasībām, kas noteiktas 2. līdz 4. punktā. 

2. ROBEŽLĪNIJAS FORMA 

Attiecībā uz priekšējā miglas luktura gaismas kūļa vizuālo regulēšanu robežlīnijai jānodrošina, lai priekšējā miglas 
luktura vertikālās regulēšanas horizontālā līnija pārsniegtu 4° abās v–v līnijas pusēs (skatīt 1. attēlu). 

1. attēls 

Robežlīnijas forma un stāvoklis 

3. PRIEKŠĒJĀ MIGLAS LUKTURA REGULĒŠANA 

3.1. Horizontālā regulēšana 

Robežlīnija ir vērsta tā, ka projicētais kūļa apveids izskatās aptuveni simetrisks v-v līnijai. Ja priekšējais miglas 
lukturis ir projektēts lietošanai pāros vai tam ir kā citādi asimetriska kūļa forma, to horizontāli pielāgo saskaņā ar 
pieteikuma iesniedzēja specifikācijām vai kā citādi, tādā veidā, lai robežlīnija būtu simetriska v-v līnijai. 

3.2. Vertikālā regulēšana 

Kad veikta priekšējā miglas luktura gaismas kūļa horizontālā regulēšana saskaņā ar 3.1. punktu, vertikālo regu
lēšanu veic tā, lai robežlīnija tiek pārvietota augšup no zemākās pozīcijas, līdz tā atrodas uz v-v līnijas 1° zem h-h 
līnijas. Ja horizontālā daļa nav taisna, bet gan nedaudz izliekta vai slīpa, robežlīnija nedrīkst pārsniegt vertikālo 
diapazonu, ko izveidojušas divas horizontālās līnijas, kas atrodas starp 3° pa kreisi un pa labi no v-v līnijas, 0,2° 
virs un zem nominālā robežlīnijas stāvokļa (skatīt 1. attēlu). 

3.2.1. Ja vertikālās pozīcijas pēc trim robežlīnijas regulēšanas mēģinājumiem atšķiras vairāk nekā par 0,2°, tiek pieņemts, 
ka robežlīnijas horizontālā daļa nesniedz pietiekamu linearitāti vai asumu vizuālās regulēšanas veikšanai. Šādā 
gadījumā robežlīnijas kvalitāti testē instrumentāli, lai pārbaudītu tās atbilstību turpmāk minētajām prasībām. 

4. ROBEŽLĪNIJAS KVALITĀTES MĒRĪJUMS 

4.1. Mērījumus veic, vertikāli skenējot robežlīnijas horizontālo daļu ar leņķisku soli, kas nepārsniedz 0,05°.
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vai nu mērot 10 m attālumā ar detektoru, kura diametrs ir aptuveni 10 mm, 

Vai mērot 25 m attālumā ar detektoru, kura diametrs ir aptuveni 30 mm. 

Robežlīnijas kvalitātes mērījums ir uzskatāms par pieņemamu, ja šā pielikuma 4.1.1. līdz 4.1.3. punkta prasības 
tiek izpildītas vismaz vienam mērījumam 10 m vai 25 m attālumā. 

Mērījuma attālumu, kurā veic testu, ieraksta šo noteikumu 2. pielikuma paziņojuma veidlapas 9. punktā. 

Skenēšanu veic no zemākā stāvokļa uz augšu caur robežlīniju gar vertikālajām līnijām no –2,5° un +2,5° no v-v 
līnijas. Šādi mērot, robežlīnijas kvalitāte atbilst šādām prasībām. 

4.1.1. Ir redzama ne vairāk kā viena robežlīnija. 

4.1.2. Robežlīnijas asums. 

Skenējot vertikāli robežlīnijas horizontālo daļu pa vertikālajām līnijām ± 1° no v–v līnijas, robežlīnijas asuma 
faktora G maksimālā izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par 0,08, kur: 

G ¼ ðlog E V Ä log E ðV þ 0,1°Þ Þ 

4.1.3. Linearitāte 

Robežlīnijas daļai, kuru izmanto vertikālajai regulēšanai, jābūt horizontālai no 3° pa kreisi līdz 3° pa labi no v-v 
līnijas. Šī prasība ir izpildīta, ja liekuma punktu vertikālais stāvoklis atbilstoši 3.2. punktam 3° pa kreisi un pa labi 
no v-v līnijas nav novirzījies vairāk kā par ± 0,20°. 

5. VERTIKĀLĀ REGULĒŠANA, IZMANTOJOT INSTRUMENTUS 

Ja robežlīnija atbilst iepriekš minētajām kvalitātes prasībām, gaismas kūļa vertikālo regulēšanu var veikt ar instru
mentiem. Šajā nolūkā liekuma punkts, kur d 2 (log E)/dv 2 = 0, atrodas uz v-v līnijas un zem h-h līnijas. Robež
līnijas mērīšanas un regulēšanas pārvietojums ir uz augšu no stāvokļa zem nominālās pozīcijas.

LV L 250/58 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.8.2014.



10. PIELIKUMS 

DARBĪBAS PERIODU PĀRSKATS ATTIECĪBĀ UZ FOTOMETRISKO RĀDĪTĀJU STABILITĀTES TESTIEM 

Saīsinājumi: P: tuvās gaismas lukturis 

D: D tālās gaismas lukturis (D 1 + D 2 ir divi tālās gaismas kūļi) 

F: priekšējais miglas lukturis 

Visi turpmāk minētie grupētie lukturi un priekšējie miglas lukturi kopā ar papildu marķējuma simboliem ir 
tikai piemēri un to uzskaitījums nav izsmeļošs. 

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

1. P vai D vai F (HC vai HR vai B vai F3) 

2. P + F (HC B vai F3) 

3. P + F (HC B vai F3/) vai HC/B, vai F3 

4. D + F (HR B vai F3) vai D 1 + D 2 + F (HR B vai F3)
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5. D + F (HR B vai F3/) vai D 1 + D 2 + F (HR B vai F3/) 

6. P + D + F (HCR B vai F3) vai P + D 1 + D 2 + F (HCR HR B 
vai F3) 

7. P + D + F (HC/R B vai F3) vai P + D 1 + D 2 + F (HC/R HR B 
vai F3) 

8. P + D + F (HCR B vai F3/) vai P + D 1 + D 2 + F (HCR HR B 
vai F3/) 

9. P + D + F (HC/R B vai F3/) vai P + D 1 + D 2 + F (HC/R HR B 
vai F3/)
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11. PIELIKUMS 

ATSKAITES CENTRS 

Diametrs = a = vismaz 2 mm 

Šo atskaites punkta izvēles marķējumu izvieto uz izkliedētāja vietā, kur tas krustojas ar priekšējā miglas luktura pamatasi. 

Iepriekš redzamajā rasējumā parādīts atskaites punkta marķējums, kas projicēts uz plaknes praktiski tangenciāli izkliedē
tājiem ap apļa centru. Šā marķējuma līnijas var būt nepārtrauktas vai pārtrauktas.
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12. PIELIKUMS 

PRASĪBAS, JA IZMANTO LED MODULI(-ĻUS) VAI GAISMAS ĢENERATORUS 

1. VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS 

1.1. Katram iesniegtajam LED moduļa vai gaismas ģeneratora paraugam jāatbilst attiecīgajām šo noteikumu specifi
kācijām, kad to testē ar piegādāto(-ajām) gaismas avota elektronisko(-ajām) kontroles ierīci(-ēm), ja tādas ir. 

1.2. LED gaismas avotus vai gaismas ģeneratorus konstruē tā, lai tie būtu un paliktu labā darbības kārtībā normālos 
ekspluatācijas apstākļos. Turklāt tam/tiem nav konstrukcijas vai ražošanas defektu. 

1.3. LED moduļi vai gaismas ģeneratori ir nodrošināti pret manipulācijām. 

1.4. Noņemamo LED moduļu konstrukcijai jābūt tādai, lai: 

1.4.1. pēc moduļa noņemšanas un nomaiņas joprojām saglabātos atbilstība galvenā luktura fotometriskajām prasībām; 

1.4.2. vienā luktura korpusā nav iespējams apmainīt vietām neidentiskus LED moduļus. 

1.5. LED moduļu gadījumā 

1.5.1. Iesniegtajā datu lapā norāda optiskā starojuma un ekranēšanas elementu, ja tādi ir, ģeometrisko izvietojumu un 
izmērus. 

1.5.2. Mērījumus veic, izmantojot optiskās metodes caur caurspīdīgu apvalku pēc vecināšanas ar gaismas avotam, ko 
gaismas avota elektroniskā kontroles ierīce nodrošina ar testa spriegumu. 

1.5.3. Iesniegtajā datu lapā norāda joslu vai aizsargu, ja tādi ir, izvietojumu, izmērus un pārraidi. 

2. RAŽOŠANA 

2.1. Uz gaismas avota caurspīdīgā apvalka (piemēram, spuldzes) nav redzamas zīmes vai plankumi, kuri varētu 
pavājināt to efektivitāti un to optiskos rādītājus. 

2.2. LED moduļu vai gaismas ģeneratora(-u) gadījumā 

2.2.1. Gaismas diodes LED modulī aprīko ar piemērotiem stiprinājumiem. 

2.2.2. Stiprinājuma elementiem ir kārtīgi un stabili nostiprināti uz gaismas avota(-iem) un LED moduļa. 

2.2.3. Gaismas avotu gaismas ģeneratorā aprīko ar atbilstošiem stiprinājuma elementiem. 

2.2.4. Stiprinājumiem jābūt cieši piestiprinātiem pie gaismas avota(-iem) un gaismas ģeneratora. 

3. TESTĒŠANAS APSTĀKĻI 

3.1. Lietojums un relaksācija 

3.1.1. Visus paraugus testē, kā norādīts 4. punktā. 

3.1.2. Gaismas avotu tipam jābūt tādam, kā norādīts Noteikumu Nr. 48 2.7.1. punktā, jo īpaši attiecībā uz redzamā 
starojuma elementu. Citi gaismas avotu tipi nav atļauti.
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3.1.3. Darbības apstākļi 

LED moduļa vai gaismas ģeneratora darba režīms 

3.1.3.1. Visus paraugus testē atbilstoši šo noteikumu 6.4.1.4. punktā minētajiem nosacījumiem. 

3.1.3.2. Ja šajā pielikumā nav norādīts citādi, tad LED moduļus vai gaismas ģeneratorus testē priekšējā miglas lukturī, kā 
to iesniedzis ražotājs. 

3.1.4. Apkārtējā temperatūra 

Veicot elektrisko un fotometrisko parametru mērījumus, priekšējo miglas lukturi darbina sausas un nekustīgas 
atmosfēras apstākļos, kur apkārtējās vides temperatūra ir 23 °C ± 5 °C. 

3.1.5. Gaismas ģeneratoru gadījumā 

3.1.5.1. Barošanas avots 

Palaides un iesildīšanas testu barošanas avots ir pietiekams, lai nodrošinātu ātru augstsprieguma impulsa palie
lināšanos. 

3.1.5.2. Degšanas stāvoklis 

Degšanas stāvokli norāda pieteikuma iesniedzējs. Vecināšanas un testēšanas stāvokļiem jābūt identiskiem. Ja 
lukturis tiek nejauši darbināts nepareizā virzienā, pirms mērījumu uzsākšanas tam veic atkārtotu vecināšanu. 
Vecināšanas un mērījumu laikā telpā, kā norādījis pieteikuma iesniedzējs, nav pieļaujama elektrovades objektu 
klātbūtne. Turklāt jāizvairās arī no magnētiskās izkliedes laukiem. 

3.2. Vecināšana 

3.2.1. LED moduļus vai gaismas ģeneratorus vecina. 

3.2.2. LED modulim(-ļiem) vai gaismas ģeneratoram(-iem), ko baro ar iesniegto gaismas avota elektronisko kontroles 
ierīci, pēc vecināšanas veic turpmāk minētos testus ar testa spriegumu. 

3.2.3. LED modulis(-ļi) 

Pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma pirms testu veikšanas LED moduli darbina 15 h un atdzesē līdz 
apkārtējai temperatūrai, kā paredzēts šajos noteikumos. 

3.2.4. Kvēlspuldzes 

Kvēlspuldzes vispirms vecina to testa spriegumā aptuveni vienu stundu. Divu kvēldiegu spuldzēm katru kvēldiegu 
vecina atsevišķi. 

3.2.5. Gāzizlādes gaismas avoti 

Visus testus, izņemot sākuma testu, veic ar gaismas avotiem, kas vecināti vismaz 15 ciklu garumā šādā režīmā: 
45 minūtes ieslēgti, 15 sekundes izslēgti, 5 minūtes ieslēgti, 10 minūtes izslēgti. 

4. SPECIFISKI TESTI 

Kvēlspuldzes, kas apstiprinātas atbilstoši Noteikumiem Nr. 37, gāzizlādes gaismas avoti, kas apstiprināti atbilstoši 
Noteikumiem Nr. 99, un LED moduļi ir atbrīvoti no tālāk 4.3.1. un 4.3.2. punktā norādītajiem testiem. 

4.2. Gāzizlādes gaismas avoti 

Palaides testu piemēro gaismas avotiem, kas nav vecināti un nav lietoti vismaz 24 stundas pirms testa. Gaismas 
avotu ieslēdz un atstāj ieslēgtu.
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4.3. Iesildīšana 

4.3.1. Kvēlspuldzēm šo testu neveic. 

4.3.2. Gāzizlādes gaismas avoti 

Iesildīšanas testu veic gaismas avotiem, kas nav lietoti vismaz 1 stundu pirms testa. Priekšējam miglas lukturim 
jāsasniedz vismaz 0°, 2,5 °D punktā uz 6. līnijas šāda gaismas intensitāte: 

pēc 1 sekundes: 25 % no tā objektīvās gaismas plūsmas; 

pēc 4 sekundēm: 80 % no tā objektīvās gaismas plūsmas. 

Objektīvo gaismas plūsmu norāda iesniegtajā datu lapā. 

4.4. Karstā atkārtotā izlāde 

4.4.1. Kvēlspuldzēm šo testu neveic. 

4.4.2. Gāzizlādes gaismas avoti 

Gaismas avotu ieslēdz un darbina ar gaismas avota elektronisko kontroles ierīci testa spriegumā 15 minūtes. Pēc 
tam gaismas avota elektroniskajai kontroles ierīcei barošanas spriegumu izslēdz uz 10 sekundēm un tad atkal 
ieslēdz. Gaismas avotu atkārtoti ieslēdz uzreiz pēc tam, kad tas 10 sekundes bijis izslēgts. Pēc vienas sekundes 
gaismas avotam jāizstaro vismaz 80 procenti no tā objektīvās gaismas plūsmas. 

4.5. Krāsu atveide 

4.5.1. Sarkanās daļas saturs 

LED moduļa vai gaismas ģeneratora gaismas minimālais sarkanās daļas saturs ir šāds: 

k red ¼ 
ð 780 nm 

λ¼610 nm 

E e ðλÞ VðλÞ dλ 
ð 780 nm 

λ¼380 nm 

E e ðλÞ VðλÞ dλ 

Ð0,05 

kur: 

Ee (λ) (vienība: W) ir starojuma spektrālais sadalījums; 

V(λ) (vienība: 1) ir spektrālais gaismas lietderības koeficients; 

λ (vienība: nm) ir viļņa garums. 

Šo vērtību aprēķina, izmantojot viena nanometra intervālus.
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4.6. Ultravioletais starojums 

LED moduļa vai gaismas ģeneratora UV starojums ir tāds, lai: 

k UV ¼ 
ð 400 nm 

λ¼250 nm 

E e ðλÞ SðλÞ dλ 

k m ð 780 nm 

λ¼380 nm 

E e ðλÞ VðλÞ dλ 

Ï 10 –5 W=lm 

kur: 

S(λ)(vienība: 1) ir spektrālās svēršanas funkcija; 

k m = 683 lm/W ir starojuma redzamības koeficenta maksimālā vērtība; 

(Citu simbolu definīcijas skatīt 4.5.1. punktā.) 

Šo vērtību aprēķina, izmantojot viena nanometra intervālus. UV starojumam piemēro svērumu, ņemot vērā 
turpmākajā UV tabulā norādītās vērtības. 

UV tabula 

λ S(λ) 

250 0,430 

255 0,520 

260 0,650 

265 0,810 

270 1,000 

275 0,960 

280 0,880 

285 0,770 

290 0,640 

295 0,540 

300 0,300 

λ S(λ) 

305 0,060 

310 0,015 

315 0,003 

320 0,001 

325 0,00050 

330 0,00041 

335 0,00034 

340 0,00028 

345 0,00024 

350 0,00020 

λ S(λ) 

355 0,00016 

360 0,00013 

365 0,00011 

370 0,00009 

375 0,000077 

380 0,000064 

385 0,000530 

390 0,000044 

395 0,000036 

400 0,000030 

Vērtības saskaņā ar “IRPA/INIRC norādījumiem par ultravioletā starojuma ekspozīcijas robežām”. Izvēlētie viļņa 
garumi (nanometros) ir pārstāvnieciski; citām vērtībām jābūt interpolētām. 

4.7. Temperatūras noturība 

4.7.1. Gaismas intensitāte 

4.7.1.1. Kvēlspuldzēm un gāzizlādes gaismas avotiem šo testu neveic. 

4.7.1.2. Fotometriskos mērījumus veic ierīcei, kas 1 minūti darbināta telpas temperatūrā. Mērāmais testa punkts atrodas 
0° horizontāli un 2,5 °D vertikāli.
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4.7.1.3. Lukturi darbina, līdz tiek sasniegta fotometriskā stabilitāte. Brīdi, kad tiek panākta fotometriskā stabilitāte, definē 
kā atskaites punktu laikā, kad fotometrisko vērtību variācijas ir mazākas par 3 % jebkurā 15 minūšu ilgā 
laikposmā. Pēc stabilitātes sasniegšanas veic orientāciju pilnīgai fotometrijai saskaņā ar konkrētās ierīces prasī
bām. Konkrētai ierīcei fotometrija nepieciešama visos testa punktos. 

4.7.1.4. Pēc tam, kad sasniegta fotometriskā stabilitāte, aprēķina attiecību starp fotometriskā testa vērtībām, kā noteikts 
4.7.1.2. punktā, un vērtībām, kā noteikts 4.7.1.3. punktā. 

4.7.1.5. Attiecību, kas aprēķināta 4.7.1.4. punktā, piemēro katram atlikušajam testa punktam, lai izveidotu jaunu foto
metrisko tabulu, kas apraksta pilnīgu fotometriju, pamatojoties uz 1 minūtes darbību. 

4.7.1.6. Apgaismojuma vērtībām, ko mēra pēc vienas minūtes un tikmēr, kamēr tiek sasniegta fotometriskā stabilitāte, ir 
jāatbilst prasību minimumam un maksimumam. 

4.7.2. Krāsa 

Izstarotās gaismas krāsai, ko mēra pēc 1 darbības minūtes un pēc 30 darbības minūtēm, abos gadījumos ir jābūt 
noteiktajās krāsas robežās.
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