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Az IEC 62776:2014 bemutatása
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Új nemzetközi szabvány megjelenése (2014-12-11), amely a hagyományos fénycsövek

kiváltására tervezett két végén fejelt LED csövek biztonságtechnikai követelményeivel

foglalkozik. (Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety

specifications)

Milyen típusú LED csövek esetén alkalmazható a szabvány?

 Két végén fejelt, G5 vagy G13

 max. 250 Vac, max. 125W

 hagyományos fénycső kiváltása a lámpatest belső átalakítása nélkül (kivétel: gyújtócsere)

Azon LED csövek biztonságtechnikai követelményeit, amelyek használatához a

lámpatest átalakítása szükséges, ezen szabvány nem tartalmazza.
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

Feliratok és jelölések

I.  Általános jelölések

- Gyártó; típus megnevezés; névleges feszültség, teljesítmény, frekvencia

II. Specifikus jelölések

A fényforráson:

• Ha a fényforrás alkalmazhatósága függ a lámpatestben lévő előtét típusától

• Ha a fényforrás nem alkalmazható vészvilágítási lámpatestben

• Amennyiben a fénycső gyújtó kiváltása szükséges, meg kell adni  a cserealkatrész pontos 

típusát (LED replacement starter). 

• Csak száraz működési körülmények között alkalmazható (IPx0)

A fényforráson, csomagoláson vagy a használati utasításban:

• Névleges áram

• Ha a fényforrás dimmelésre nem alkalmas
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

A használati utasítás kötelező elemei

• A jelölések pontos magyarázata

• A fényforrás összes tartozékának felsorolása

• A fényforrással kiváltható fénycső típusa

• Figyelmeztetés: A lámpatest semmilyen átalakítása nem szükséges (kivétel: gyújtó csere)

• Környezeti hőmérséklet  (Ta) megadása (ha eltér -20oC - +60oC tartománytól)

• Használati utasítás, üzembe helyezés (szövegesen vagy grafikusan)
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

Súly és méretbeli megfelelőség

• A G5/G13 fejelés méreteinek ellenőrzése (IEC 60061-1; IEC 60061-3)

• A gyújtó kiváltására alkalmazott csere alkatrész ellenőrzése (IEC 60155)

• A fényforrás súlyának ellenőrzése (G5 max. 200g, G13 max. 500g)

• Hosszméret ellenőrzése (IEC 60081)

• A1 és B1 meghatározása: A25; Aoperating; Btmin; Atmax értékekből

Tartóssági teszt és melegedés vizsgálat

• Tartóssági vizsgálat 240 óra

• Melegedés mérés: kritikus alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése

• Fejmelegedés (<Ta+95K): IEC 61195 – Annex B

• Működés közben megérinthető felületek (<75oC)
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

Felvett teljesítmény mérése

• Nem lehet több, mint a kiváltani kívánt fénycső névleges teljesítménye

Rendellenes működés

• Normál fénycső gyújtó LED csővel

• LED cső használatához szükséges csere alkatrész normál fénycsővel

• LED cső kombinálása normál fénycsővel ugyanazon előtét használatával (pl.: 2x18W ballaszt)

• 1,5-szeres teljesítményen van működtetés (stabilizálódás után legalább 15 percig üzembiztosan)

• Belső alkatrészek szakadás / rövidzár vizsgálata

Követelmény: Tűz, füst, gyúlékony gáz nem keletkezik. Aktív részek nem válnak megérinthetővé. 

A fényforrás impedanciája határon belül marad ( áram / feszültség mérés a tesztek során).
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

Fontosabb konstrukciós vizsgálatok

• A LED cső két vége között megfelelő elválasztás kell, hogy legyen. A LED cső behelyezésekor,

ha a fényforrás egyik vége már a foglalatban van, a másik végének a megérintése nem

okozhat veszélyt.

Ellenőrzése: Villamos szilárdság (1500 V), szigetelési ellenállás (2 MΩ), érintési áram,

kúszóáramút és légköz mérés

• Villamos szilárdság vizsgálat (4U + 2000 V), szigetelési ellenállás (4 MΩ)

• Golyósnyomó próba, izzóhuzalos vizsgálat
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Az IEC 62776:2014 bemutatása

Fotobiológiai követelmények

• UV sugárzás mérése: Csak speciális LED-ek használata esetén (pl.: UV LED fényporral vagy 

egyéb módszerrel való UV korlátozása)

• Kék fény veszély értékelése:  IEC/TR 62778:2012 szerint. Követelmény: Risk group 0 vagy 1.

• Infravörös sugárzás mérése: Nem szükséges.
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IEC 60598-1:2014 – 8. kiadás

A nemzetközi IEC lámpatest szabvány legújabb kiadás (2014-05-26)

• Az új európai (EN) szabvány: EN 60598-1:2015 (várható megj.: 2015-07)   

Fontosabb változások:

• Fotobiológiai követelmények szabványba történő integrálása

• Kiegészítő konstrukciós követelmények és jelölés alkalmazása a nem cserélhető - vagy a 

felhasználó által nem cserélhető - fényforrásokkal rendelkező lámpatestek esetén

• Különböző áramkörök közötti elválasztás követelményeinek a bővítése, pontosítása

(pl.: SELV, FELV áramkörök elválasztása egyéb áramköröktől)
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IEC 60598-1:2014 – 8. kiadás

Fotobiológiai követelmények szabványba történő integrálása:

• UV sugárzás: mérése általában nem szükséges (védőbura, védőernyő alkalmazása)

• Kék fény veszély értékelése:

• IEC/TR 62778 szerint

• RG2 besorolású fényforrások használata nem megengedett

• Helyhez kötött lámpatestek esetén:

Amennyiben 200 mm-ről mért kék fény veszély értéke RG2-es kategóriába esik:

• Az RG1 és RG2 közötti határértéknek megfelelő távolság meghatározása.

• Figyelmeztetés elhelyezése a használati utasításban.

• Hordozható és kézilámpák esetén:

Amennyiben 200 mm-ről mért kék fény veszély értéke RG2-es kategóriába esik:

• Figyelmeztető jelölés elhelyezése

• Gyerekeknek tervezett hordozható lámpatestek és hálózati csatlakozóaljzatba helyezhető 

éjszakai lámpatestek csak RG0 vagy RG1 besorolásúak lehetnek. 



ENEC+
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 az ENEC rendszer lámpatest tanúsítására vonatkozó része
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 az ENEC rendszer lámpatest tanúsítására vonatkozó része

 a 2014-ben bevezetett ENEC+ rendszer követelményei
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 az ENEC rendszer lámpatest tanúsítására vonatkozó része
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 a 2014-ben bevezetett ENEC+ rendszer követelményei



ENEC
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 az ENEC rendszer lámpatest tanúsítására vonatkozó része

 milyen okok és érvek, ill. milyen piaci környezet hívhatta életre

 a 2014-ben bevezetett ENEC+ rendszer követelményei



ENEC
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ENEC mark 

Biztonsági szabványok:

 EN 60598-1

 EN 60598-2-nn

 EN 62471

 (IEC/TR 62778)

 FI



Safety feat. Performance
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Biztonság és működés – nincs egyik a másik nélkül
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Piaci környezet
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Piaci környezet
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Piaci környezet

SAFETY?
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Piaci környezet

SAFETY?
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Vizsgálói oldalról
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Vizsgálói oldalról
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Vizsgálói oldalról
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Vizsgálói oldalról

Biztonságon alapuló 

működési paraméterek 

vizsgálata



ENEC+
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ENEC+ mark 

Működési szabványok:

 IEC/PAS 62717

 IEC/PAS 62722-1

 IEC/PAS 62722-2-1

„very rapid development of LED technology vs. long test times” 
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 ENEC+ Requirement Sheet 001

- LED modules for general lighting – Performance

- Application of IEC/PAS 62717:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 002

- Luminaire Performance  – General

- Application of IEC/PAS 62722-1:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 003

- Luminaire Performance  – LED Luminaires

- Application of IEC/PAS 62722-2-1:2011
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 ENEC+ Requirement Sheet 001

- LED modules for general lighting – Performance

- Application of IEC/PAS 62717:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 002

- Luminaire Performance  – General

- Application of IEC/PAS 62722-1:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 003

- Luminaire Performance  – LED Luminaires

- Application of IEC/PAS 62722-2-1:2011



ENEC+

04.02.201530

 ENEC+ Requirement Sheet 001

- LED modules for general lighting – Performance

- Application of IEC/PAS 62717:2011

Változások az eredeti Szabványhoz képest:

 6.1. Fejezet: Általános vizsgálati feltételek

- A kezdeti működési paraméterekre korlátozódik

- A tartóssági vizsgálat a konstrukció robosztusságát hivatott 

igazolni

 Vizsgálati minta mennyiség

- Minden esetben 1 db
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 Vizsgálatok:

- LED modul teljesítmény – nincs változás a Szabványhoz képest

- Fényáram – nincs változás

- Szín paraméterek; CCT; CRI – kezdeti értékekre korlátozódik

- Élettartam – ld. alább

- Fénytartás (Lumen maintenance) – nincs követelmény

- Tartóssági vizsgálatok:

- Hőciklusok (Temp cycling test) – nincs változás

- Ki/be kapcsolgatás (Supply switching test) – nincs változás

- Gyorsított élettartam vizsgálat (Accelerated operation life test) –

vizsgálati idő: 1000 óra; valamint a Fényáramra vonatkozó 

feltétel
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 Vizsgálatok:

- LED modul teljesítmény – nincs változás a Szabványhoz képest

- Fényáram – nincs változás

- Szín paraméterek; CCT; CRI – kezdeti értékekre korlátozódik

- Élettartam – ld. alább

- Fénytartás (Lumen maintenance) – nincs követelmény
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- Gyorsított élettartam vizsgálat (Accelerated operation life test) –

vizsgálati idő: 1000 óra; valamint a Fényáramra vonatkozó 

feltétel
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 ENEC+ Requirement Sheet 001

- LED modules for general lighting – Performance

- Application of IEC/PAS 62717:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 002

- Luminaire Performance  – General

- Application of IEC/PAS 62722-1:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 003

- Luminaire Performance  – LED Luminaires

- Application of IEC/PAS 62722-2-1:2011
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 ENEC+ Requirement Sheet 002

- Luminaire Performance  – General

- Application of IEC/PAS 62722-1:2011

Megjegyzés:

 2.2. Fejezet: Kezeli a különböző előtét/optika változatokat

- Szükséges és elégséges vizsgálatok megléte
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 ENEC+ Requirement Sheet 001

- LED modules for general lighting – Performance

- Application of IEC/PAS 62717:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 002

- Luminaire Performance  – General

- Application of IEC/PAS 62722-1:2011

 ENEC+ Requirement Sheet 003

- Luminaire Performance  – LED Luminaires

- Application of IEC/PAS 62722-2-1:2011
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 ENEC+ Requirement Sheet 003

- Luminaire Performance  – LED Luminaires

- Application of IEC/PAS 62722-2-1:2011

Változások az eredeti Szabványhoz képest:

 6.2. Fejezet: Általános vizsgálati feltételek (az IEC/PAS 62717:2011-nak 

nem megfelelő LED modult alkalmazó lámpatestek esetén)

- A kezdeti működési paraméterekre korlátozódik

- A tartóssági vizsgálat a konstrukció robosztusságát hivatott igazolni

- Vizsgálati minta mennyiség

- Minden esetben 1 db

 az IEC/PAS 62717:2011-nak megfelelő LED modult alkalmazó 

lámpatestek esetén:

- Csökkentett vizsgálati igény



ENEC feat. ENEC+
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