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w oświetleniu ogólnym.
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NASTĘPNY KROK: 
OŚWIETLENIE PRZYJAZNE DLA 
KLIMATU
Wyznaczono wysokie cele. W grudniu 2019 roku kraje człon-
kowskie UE uzgodniły obniżenie zużycia energii o 55 procent 
do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. Celem jest osią-
gnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Stanowi to wyzwanie dla branży oświetleniowej. Oświetlenie 
powinno – i może – w znaczący sposób przyczynić się  
do realizacji tych planów.

Prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte. W 2019 roku 
UE opublikowała dwa nowe rozporządzenia, które na nowo 
definiują ekoprojekt dotyczący źródeł światła oraz etykietowa-
nie wydajności energetycznej.

Kolejną innowacją jest Europejski rejestr produktów z etykie-
tami energetycznymi (EPREL – European Product Registry 
for Energy Labeling). Po raz pierwszy wszystkie istotne  
informacje dotyczące wszystkich źródeł światła na rynku  
zostaną scentralizowane i udostępnione wszystkim  
użytkownikom bazy danych EPREL.

LEDVANCE | SLR I ELR 2021 – DROGA DO OŚWIETLENIA PRZYJAZNEGO DLA KLIMATU

AMBITNE PLANY OCHRONY KLIMATU

UE planuje zaoszczędzić łącznie 260 TWh energii 
w 2030 roku, z czego oświetlenie stanowiłoby ok. 16%. 
Zużycie energii na oświetlenie powinno zostać zmniej-
szone o 41,9 TWh. Cel ten można osiągnąć, jeśli wyma-
gania dotyczące wydajności energetycznej źródeł świa-
tła zostaną dalej zwiększone.

PLANOWANA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 2030 ROKU:

260 TWh
Ogółem:

~ 100 milionów t CO2

41,9 TWh
Wkład wniesiony 
przez oświetlenie:

~ 16,1 miliona t CO2

SLR

ELR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r.
ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu
sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz
uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015
z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego 
źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) nr 874/2012
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LEDVANCE | SLR I ELR 2021 – NAJWAŻNIEJSZE DATY I WSPARCIE

Od podjęcia decyzji w 2009 roku o zakazie stosowania trady-
cyjnych żarówek kraje UE stopniowo wycofują mniej energo-
oszczędne źródła światła. Do najnowszych, których dotyczy 
problem, należą żarówki halogenowe o klasycznej konstrukcji 
wycofywane od 2018 roku.

Nowe regulacje prawne przewidują również wycofanie kolej-
nych konwencjonalnych lamp. Jednak te przepisy są czymś 
więcej niż kolejnym etapem tego procesu, stanowią ważny krok 
w kierunku większego rozróżnienia, wyższej standaryzacji 
i większej przejrzystości.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA REALIZOWANA KROK PO KROKU

ELR:SLR:

25 GRUDNIA

2019
1 MAJA

2021
1 WRZEŚNIA 

2021
1 MARCA

2023
1 WRZEŚNIA

2023

Nowe przepisy wcho-

dzą w życie 

Przestaje obowiązywać 

zaopatrywanie opraw 

oświetleniowych w ety-

kiety energetyczne 

Baza produktów 

EPREL

Dane i informacje o pro-

duktach należy wprowa-

dzić do nowej bazy da-

nych produktów (patrz 

strona 14)

Nowe etykiety można 

teraz wygenerować 

z bazy danych

Nowe przepisy i wyco-

fywanie będą obowią-

zywać od tej daty 

Wycofywanie wielu pro-

duktów, np. kompakto-

wych świetlówek ze zin-

tegrowanym stateczni-

kiem

Początek okresu przej-

ściowego

dla nowych etykiet 

(patrz strona 11)

Ostateczna data ety-

kietowania

Od tej daty wszystkie 

źródła światła muszą 

być zaopatrzone w no-

we etykiety.

II etap wycofywania 

Wycofywanie świetló-

wek liniowych T8  

i żarówek halogenowych

ROZPORZĄDZENIE 2019/2020 (SLR)

Stare przepisy Nowe przepisy

Rozporządzenie 244/2009 Rozporządzenie 2019/2020 (SLR)

Rozporządzenie 245/2009

Rozporządzenie 1149/2012 
(ze zmianami)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ETYKIET ENERGETYCZNYCH (ELR)

Stare przepisy Nowe przepisy

Rozporządzenie 874/2012 (ze zmianami) Rozporządzenie 2019/2015 
Rozporządzenie (ELR)Rozporządzenie 2017/1369

NOWE ORAZ OPARTE NA OBU NOWYCH ROZPORZĄDZENIACH:

Europejski rejestr produktów z etykietami energetycznymi (EPREL)

NAJWAŻNIEJSZE DATY W SKRÓCIE

TY I FIRMA LEDVANCE: WSPÓLNIE KU PRZYSZŁOŚCI!

Jako członek ZVEI i LightingEurope, firma LEDVANCE bra-
ła udział w dyskusjach na temat nowych przepisów. Po-
dobnie jak przypadku poprzednich regulacji prawnych, za-
pewnimy aktywne wsparcie, abyście Państwo zawsze po-
zostawali w zgodzie z przepisami. Nasze wsparcie opiera 
się na czterech filarach:

–  Wczesnym dostarczeniu energooszczędnych lamp 
LED jako zamienników wszystkich produktów, któ-
rych dotyczy problem

–  Stałym optymalnym dostarczaniu tradycyjnych źródeł 
światła zgodnych z przepisami

–  Ciągłym rozwoju naszej oferty w celu uzyskania kon-
strukcji o jeszcze wyższej wydajności energetycznej 
i przyjaznych dla klimatu

–  Wyraźnych i wyczerpujących informacjach umożli-
wiających pozostanie w zgodności technologicznej 
i prawnej
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LEDVANCE | SLR I ELR 2021 – OBSZARY ZASTOSOWAŃ

OBSZARY ZASTOSOWAŃ: 
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ZAMIAST LAMP 
I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
Istotnym elementem nowych regulacji prawnych jest ponowne 
zdefiniowanie obszarów zastosowań. Przepisy odnoszą się 
teraz wyłącznie do źródeł światła i oddzielnych stateczników 
zamiast do lamp, modułów LED i opraw oświetleniowych.

Oprócz lamp i modułów LED obecnie źródła światła obejmują 
oprawy oświetleniowe, w których źródła światła są niewymie-
nialne. Z drugiej strony rozważane są konwencjonalne oprawy 
oświetleniowe z wymiennymi lub wymienialnymi źródłami świa-
tła i statecznikami jako „produkty wyposażone”. Tego typu 
oprawy oświetleniowe nie muszą być zaopatrzone w etykiety 
energetyczne.

CO TO JEST ŹRÓDŁO ŚWIATŁA? 

UE udziela dokładnej odpowiedzi: Źródło światła zgodnie 
z definicją w nowych przepisach to elektrycznie zasilany pro-
dukt przeznaczony do emitowania światła w barwie białej. 
Może to być lampa, moduł lub oprawa oświetleniowa z całko-
wicie zintegrowanymi elementami. W kategoriach fotome-
trycznych źródła światła charakteryzuje strumień świetlny  
<500 lumenów na mm2 rzutu powierzchni emitującej światło , 
strumień świetlny od 60 do 82000 lumenów, wskaźnik odda-
wania barw (Ra) > 0 oraz określone współrzędne chromatycz-
ne (patrz wykres).

CO TO SĄ „PRODUKTY WYPOSAŻONE”?

„Produkty wyposażone” to produkty zawierające jedno lub 
więcej źródeł światła, albo oddzielne stateczniki lub jedno 
i drugie. Musi istnieć możliwość usunięcia źródła światła bez 
trwałego uszkodzenia za pomocą powszechnie dostępnych 
narzędzi.
Oprawy oświetleniowe LEDVANCE są zasadniczo „produkta-
mi wyposażonymi”.

Jeśli usunięcie źródła światła nie jest możliwe bez trwałego 
uszkodzenia, produkt należy traktować jako źródło światła – 
zgodnie z rozporządzeniami SLR/ELR (zapoznaj się z opisem 
na temat wyjątków na stronie 8).

Produkty wyposażone nie muszą być zaopatrzone w etykiety 
energetyczne od 25 grudnia 2019 roku.

Trójkąt barw: zdefiniowany zakres 

białego widma barw źródła światła 

zgodny z przepisami UE

DLACZEGO NOWA KATEGORYZACJA?

Rozróżnienie między źródłami światła oraz produktami 
wyposażonymi w stateczniki opiera się zasadniczo na 
dwóch poniższych aspektach:

1.  Od pewnego czasu wielu producentów coraz czę-
ściej dostarcza na rynek całkowicie zintegrowane 
oprawy oświetleniowe. W takich przypadkach różnie-
nie między źródłem światła, a oprawą oświetleniową 
nie ma już sensu z punktu widzenia istniejących 
przepisów.

2.  UE kładzie coraz większy nacisk na ochronę zasobów 
i gospodarkę o zamkniętym obiegu – a tym samym 
na możliwość wymiany i usuwania źródeł światła 
i stateczników z produktów w nie wyposażonych.

6 500 K

4 000 K

3 500 K
2 700 K

Black Body
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LEDVANCE | SLR I ELR 2021 – OBSZARY ZASTOSOWAŃ

CO TO JEST STATECZNIK?

Zgodnie z przepisami UE oddzielne stateczniki są stateczni-
kami (klasycznymi/elektronicznymi), które nie są zintegrowa-
ne ze źródeł światła. One również muszą spełniać określone 
minimalne wymagania dotyczące wydajności energetycznej 
(patrz strona 9).

KAŻDA ZASADA POSIADA WYJĄTKI

Z wymagań rozporządzeń SLR/ELR wyłączone są:

 — Układy, diody i pakiety LED
 — Oświetlenie awaryjne
 — Źródła światła zasilane bateryjnie
 — Oryginalne dzieła sztuki
 — Oświetlenie pojazdów, środków transportu i sprzętu woj-
skowego

 — Ekrany
 — Wyposażenie medyczne
 — Sprzęt morski
 — Kilka produktów specjalistycznych lub niszowych
 — Oprawy oświetleniowe z wymiennymi źródłami światła  
(patrz „produkty wyposażone”)

CO OZNACZAJĄ ROZPORZĄDZENIA SLR I ELR DLA TYCH NOWYCH KATEGORII?

SLR  Źródła światła: wycofanie niektórych konwencjo-
nalnych źródeł światła LED ze względu na ogólną 
wydajność energetyczną i jakość światła (np. tęt-
nienie światła lub efekt stroboskopowy)

  Produkty zawierające: nowe wymagania dotyczą-
ce wymienialności źródeł światła i stateczników.

ELR   Źródła światła: uwzględnienie wszystkich produk-
tów według tych samych kryteriów – i rejestracja 
wszystkich produktów w bazie danych EPREL

  Produkty zawierające: brak etykiet energetycznych 
dla konwencjonalnych opraw oświetleniowych. 
Całkowicie zintegrowane oprawy oświetleniowe 
zostały zdefiniowane jako źródła światła.
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LEDVANCE | SLR – NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE EKOPROJEKTU 

SLR – NA NOWO ZDEFINIOWANA 
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA 
NOWE ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE EKOPROJEKTU
Nowe rozporządzenie UE w sprawi ekoprojektu 2019/2020 
(SLR) określa wymagania dotyczące ekologicznego projekto-
wania („ekoprojekt”) źródeł światła i oddzielnych stateczni-
ków. Wymagania te są obecnie oparte na obliczeniach z wy-
korzystaniem zharmonizowanych norm.

Istotnym aspektem nowego rozporządzenia jest rozróżnienie 
między źródłami światła, produktami wyposażonymi i od-
dzielnymi statecznikami (patrz strony 4/5). W szczególności 
w odniesieniu do produktów wyposażonych UE zachęca do 
projektowania produktów, które przyczynią się do stworzenia 
gospodarki o zamkniętym obiegu i ochrony zasobów. 

KATEGORIE W SKRÓCIE

Kryteria dotyczące źródeł światła określone w rozporządzeniu 
(strona 7) wyłączają dużą liczbę opraw sygnalizacyjnych 
i sterowanych oraz produkty oświetleniowe o bardzo dużej 
mocy (np. do zastosowań zewnętrznych, w obiektach sporto-
wych, przemysłowych, teatrach).

Pozostałe źródła światła zostały podzielone na kategorie 
w zależności od tego, czy są to źródła światła zasilane napię-
ciem sieciowym, czy nie – oraz od tego, czy emitują światło 
kierunkowe, czy bezkierunkowe. Te aspekty zostały również 
wzięte pod uwagę przy obliczaniu współczynników wydajno-
ści energetycznej i klasyfikacji źródeł światła (zapoznaj się 
z opisem „Współczynnik całkowitej mocy przy zasilaniu sie-
ciowym” na stronie 10).

PRZYKŁADY RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

ZASILANE NAPIĘCIEM SIECIOWYM

KIERUNKOWE

BEZKIERUNKOWE

NIEZASILANE NAPIĘCIEM SIECIOWYM

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: KATEGORYZACJA I WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Źródła światła zdefiniowane w rozporządzeniu SLR obejmują lampy i moduły LED/OLED, a także wszystkie tradycyjne lampy.

Reflektory zasilane napięciem 

sieciowym z trzonkiem GU10, 

E27 lub E14 itp.

Lampy o klasycznych kształ-

tach z trzonkiem E14 lub E27 

itp.

Świetlówki (kompaktowe), wy-

sokociśnieniowe lampy wyła-

dowcze itp.

Niskonapięciowe reflektory 

z trzonkiem GU5.3 lub GU4 

itp.
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LEDVANCE | SLR – ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI ENERGE-
TYCZNEJ

Dopuszczalność źródła światła określa stosunek mocy dekla-
rowanej Pon do maksymalnej dopuszczalnej mocy Ponmax.

Oto przegląd wszystkich zmiennych:

 — Pon = moc [W] źródła światła (dane producenta)
 — Ponmax = maksymalna dopuszczalna moc źródła światła 
(wartość obliczona)

 — C = współczynnik korekcji (zgodnie z rozporządzeniem)
 — L = współczynnik strat końcowych (zgodnie z rozporządze-
niem)

 — φuse = praktyczny strumień świetlny (lm) źródła światła (da-
ne producenta)

 — F = współczynnik skuteczności: 1,00 dla bezkierunkowych 
źródeł światła, 0,85 dla kierunkowych źródeł światła (zgod-
nie z rozporządzeniem)

 — η = skuteczność progowa (lm/W; zgodnie z rozporządze-
niem)

 — R = wskaźnik oddawania barw (Ra): dla Ra ≤ 25: R = 0,65,
 — dla Ra > 25: R = (Ra + 80)/160 (zgodnie z rozporządzeniem)

WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Oprócz wydajności energetycznej, UE nakłada również szereg wy-
magań funkcjonalnych dotyczących jakości światła. Obejmują one 
oddawanie barw, spójność barw, strumień świetlny dla LED/OLED, 
współczynnik mocy, trwałość i zachowanie źródeł światła zasila-
nych napięciem sieciowym w odniesieniu do tętnienia światła i 
efektu stroboskopowego.

Jeśli źródło światła nie spełnia powyższych wymagań, zostanie 
wycofane 1 września 2021 roku. Jednak niektóre kryteria wejdą 
w życie dopiero od 1 września 2023 roku. Wycofywanie niektó-
rych źródeł światła nie rozpocznie się zatem przed tym terminem. 
(Więcej informacji można znaleźć na stronie 15 i następnych)

Wymagania:

 Pon ≤ Ponmax
Pon: moc deklarowana  

Ponmax: maksymalna dopuszczalna moc 

Ponmax = C · (L + Φuse/(F · η)) · R

PRZYKŁADY DOZWOLONYCH 
I WYCOFANYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Źródło światła Nazwa produktu Pon Ponmax Relacja

Lampa LED LED CLA 100 
10 W/2 700 K E27

10 W 14,2 W Pon ≤ Ponmax Dozwolona

Żarówka halogeno-
wa

DECOSTAR 51 
35 W 12 V

35 W  8,9 W Pon ≥ Ponmax Wycofanie 
1 września 2021

Świetlówka T8 L 36 W/840 36 W 41,9 W Pon ≤ Ponmax Dozwolona od
1 września 2021
do 31 sierpnia 2023

Świetlówka T8 L 36 W/840 36 W 29,4 W Pon ≥ Ponmax Wycofanie 
1 września 2023

TĘTNIENIE ŚWIATŁA I EFEKTY STROBOSKO-
POWE 

Aby poprawić jakość światła emitowanego przez źródła 
światła LED zasilane napięciem sieciowym rozporzą-
dzenie SLR wprowadza następujące aspekty jakościo-
we:

Miara widocznego efektu stroboskopowego (SVM – 
Stroboscopic Visibility Measure) Efekty stroboskopo-
we mogą wystąpić, jeśli niezgodne źródła światła 
oświetlają poruszający się obiekt. Efekty stroboskopo-
we mogą powodować niebezpieczne sytuacje, zmniej-
szając widoczność obracających się lub poruszających 
obiektów (np. obracające się elementy urządzenia mo-
gą być postrzegane jako nieruchome) 

Percepcja krótkotrwałej modulacji światła (PstLM – 
Perception of Short-Term Light Modulation) Odnosi 
się do widocznego tętnienia światła, np. na ekranach. 
Tętnienie światła może powodować dyskomfort, zmę-
czenie wzroku i bóle głowy.

 Od 09/2021 r.: SVM ≤ 0,9 1/ PLMLM ≤ 1; od 
09/2024 r.: SVM ≤ 0,4 1

1  Wyjątek: źródła światła (do zastosowań zewnętrznych, przemysłowych i innych), które za-
pewniają wskaźnik oddawania barw (Ra) ≤ 80.

BONUS ZA SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI

W tych obliczeniach istnieje bonus dla pewnych źródeł 
światła (innymi słowy współczynnik skuteczności F jest 
korygowany w górę). Źródła światła korzystające z tego 
bonusu obejmują źródła wytwarzające światło o wyso-
kim wskaźniku oddawania barw (Ra) > 90 (w przypadku 
świetlówek), specjalną ochronę przed olśnieniem oraz 
możliwość ustawienia barwy światła.
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LEDVANCE | SLR – PRODUKTY ZAWIERAJĄCE

Producenci, importerzy i ich upoważnieni przedstawiciele są 
obecnie zobowiązani do zapewnienia możliwości usunięcia 
oraz wymiany źródeł światła i oddzielnych stateczników za 
pomocą powszechnie dostępnych narzędzi i bez trwałego 
uszkodzenia źródeł światła. 

Jeśli nie jest to możliwe, produkt (np. całkowicie zinte-
growana oprawa oświetleniowa) jest traktowany jako 
źródło światła.

 i   OBOWIĄZEK INFORMOWANIA 
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I OSÓB 
WYKWALIFIKOWANYCH

Producenci, importerzy i ich upoważnieni przedstawiciele są 
zobowiązani do zapewnienia użytkownikom końcowym i oso-
bom wykwalifikowanym zrozumiałych informacji na temat 
możliwości wymiany lub niewymienialności źródeł światła 
i stateczników. Firma LEDVANCE udostępnia tego rodzaju in-
formacje w różnych mediach:

 — Na ogólnodostępnych stronach internetowych
 — W instrukcjach obsługi
 — Na opakowaniach w postaci piktogramów 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 13.

PRODUKTY WYPOSAŻONE : USUWANIE ORAZ WYMIANA 
ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA I STATECZNIKÓW

Źródła światła i stateczniki, które można 

usunąć i wymienić.

Produkty wyposażone Produkty wyposażone Źródło światła

Produkty zgodne z koncepcją gospodarki 

o zamkniętym obiegu.

Źródła światła i stateczniki, które można 

wyjąć w celu weryfikacji1, ale nie można 

ich wymienić. 

Źródła światła i stateczniki, które można 

usunąć lub wymienić.

DZIĘKI TEMU UTWORZONO TRZY KATEGORIE PRODUKTÓW:

1 Przez organy nadzoru rynku.
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Od 1 września 2021 roku nowe minimalne wymagania będą 
mieć zastosowanie również do oddzielnych stateczników 
w zakresie ich wydajności energetycznej i poboru mocy w try-
bie czuwania. 

TRYB CZUWANIA: MAKS. 0,5 W

Pobór mocy w trybie bez obciążenia, trybie czuwania i siecio-
wym trybie czuwania są również ujęte w rozporządzeniu. We 
wszystkich trzech przypadkach nie może przekraczać 0,5 W.

 i   OBOWIĄZEK INFORMOWANIA 
UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH I OSÓB 
WYKWALIFIKOWANYCH

Firma LEDVANCE dostarcza użytkownikom końcowym i oso-
bom wykwalifikowanym informacje o wydajności energetycz-
nej i innych właściwościach produktów na ogólnodostępnych 
stronach internetowych, w dokumentacji technicznej oraz na 
opakowaniach oddzielnych stateczników zgodnie z rozporzą-
dzeniem UE. Więcej informacji na temat obowiązkowego infor-
mowania można znaleźć na stronie 13.

STATECZNIKI: WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA 
PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU I W TRYBIE CZUWANIA 

Niewymienialne  
źródło światła

Niewymienialny 
statecznik

Źródło światła 
wymienialne przez 
wykwalifikowaną 
osobę

Źródło światła LED 
wymienialne przez 
wykwalifikowaną osobę

Statecznik 
wymienialny przez 
wykwalifikowaną 
osobę

Źródło światła 
wymienialne przez 
użytkownika 
końcowego

Źródło światła LED 
wymienialne przez 
użytkownika 
końcowego 

Statecznik 
wymienialny przez 
użytkownika 
końcowego 

PIKTOGRAMY INFORMUJĄCE O MOŻLIWOŚCI WYMIANY

MOC DEKLAROWANA MINIMUM WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
(PRZY PEŁNYM OBCIĄŻENIU)

Statecznik do źródeł światła HL:

Wszystkie zakresy mocy 0,91

Statecznik do źródeł światła FL:

      Pls ≤ 5 0,71

  5 < Pls ≤ 100 Pls/(2*√(Pls/36)+38/36*Pls + 1)

100 < Pls 0,91 

Statecznik do źródeł światła HID:

      Pls ≤ 30 0,78

 30 < Pls ≤ 75 0,85

 75 < Pls ≤ 105 0,87

105 < Pls ≤ 405 0,90

405 < Pls 0,92

Statecznik do źródeł światła LED lub OLED:

Wszystkie zakresy mocy Pcg0,81/(1,09*Pcg0,81 + 2,10)

SPEŁNIANIE WYMAGAŃ – I PRZEKRACZANIE ICH

Bardzo duża część produktów firmy LEDVANCE spełnia już wymagania nowe-
go rozporządzenia w sprawie ekoprojektu. Zapewniamy, że od 1 września 
2021 roku lub od 1 września 2023 roku będziemy dostarczali Państwu wyłącz-
nie produkty zgodne z rozporządzeniem. Zależy nam również, aby nie tylko 
spełniać obowiązujące wymagania, ale je przekraczać, nawet w nowych wa-
runkach organizacyjnych.
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ROZPORZĄDZENIE ELR  
– WYRAŹNE I PRZEJRZYSTE
NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 
ETYKIET ENERGETYCZNYCH
Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie etykiet energetycz-
nych (ELR) od 1 września 2021 roku każde źródło światła musi zo-
stać zarejestrowane w bazie danych EPREL. W bazie zostanie 
sklasyfikowane m.in. zgodnie z kryteriami ekologicznymi i odna-
wialności. W zależności od klasy wydajności energetycznej nowe 

produkty otrzymają etykiety zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Ist-
niejące produkty otrzymają nowe, zaktualizowane etykiety. Firma 
LEDVANCE gwarantuje rejestrację swoich produktów w bazie  
EPREL. Wszystkie istniejące produkty LEDVANCE zostały już 
wprowadzone.

 (Użyteczny) strumień świetlny
Całkowita skuteczność świetlna przy zasilaniu sieciowym =  × współczynnik całkowitej mocy przy zasilaniu sieciowym 
 deklarowany pobór mocy  (patrz Tabela 2, poniżej)  
 w trybie włączenia

CO JEST CO?

Zmienna fizyczna Symbol Jednostki

Całkowita skuteczność świetlna przy 
zasilaniu sieciowym

ηTM Lumeny/waty [lm/W]

(Użyteczny) strumień świetlny φuse Lumeny [lm]

Deklarowany pobór mocy 
w trybie włączenia

Pon Waty [W]

Współczynnik całkowitej mocy 
przy zasilaniu sieciowym

FTM (Brak jednostek)

WSPÓŁCZYNNIK CAŁKOWITEJ MOCY PRZY ZASILANIU 
SIECIOWYM/WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI
Współczynnik uwzględnia charakterystykę wiązki światła 
(kierunkowego i bezkierunkowego) oraz rozróżnienie między 
źródłami światła zasilanymi napięciem sieciowym a źródłami światła nie-
zasilanymi napięciem sieciowym (patrz strona 8).

Typ źródła światła Współczynnik FTM

Bezkierunkowe (NDLS),
zasilane napięciem sieciowym (MLS)

1,000

Bezkierunkowe (NDLS),
niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)

0,926

Kierunkowe (DLS),
zasilane napięciem sieciowym (MLS)

1,176

Kierunkowe (DLS),
niezasilane napięciem sieciowym (NMLS)

1,089

PRZESKALOWANIE KLAS WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
W ODNIESIENIU DO CAŁKOWITEJ SKUTECZNOŚCI ŚWIETLNEJ 
PRZY ZASILANIU SIECIOWYM

Całkowita skuteczność świetlna przy za-
silaniu sieciowym ηTM (lm/W)

Klasa wydajności energetycznej

210 ≤ ηTM A

185 ≤ ηTM < 210 B

160 ≤ ηTM < 185 C

135 ≤ ηTM < 160 D

110 ≤ ηTM < 135 E

 85 ≤ ηTM < 110 F

ηTM <  85 G

WAŻNE:

Produkty nie są degradowane 
w wyniku nowej klasyfikacji, ale 
ponownie klasyfikowane na innej 
podstawie obliczeniowej. Nowa 
klasyfikacja od A do G została 
wybrana w celu zapewnienia 
wystarczającej ilości miejsca dla 
przyszłych opracowań.
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Od 1994 roku etykiety energetyczne są stosowane w krajach 
UE jako szybkie i proste wskazówki dla klientów. Obecnie 
etykiety wchodzą w trzecią rundę. Oprócz nieznacznie zmo-
dyfikowanego wyglądu etykiety źródeł światła różnią się za-
sadniczo pod dwoma względami:

 — Nowa skala wydajności energetycznej od A do G.
 — Kod QR z linkiem do danych produktu przechowywanych 
w bazie danych EPREL.

Nowa skala powstała, ponieważ poprzednia klasyfikacja 
osiągnęła swoje granice (A, A+, A++) i przestała być przejrzy-
sta. Jednocześnie UE chcesz pozostawić producentom więk-
sze pole manewru w opracowaniu przyszłych produktów 
(obecne źródła światła klasy A++ osiągają teraz w najlepszym 
przypadku klasę E lub D). Kod QR z linkiem do danych pro-
duktu w bazie EPREL również zapewnia klientom możliwość 
uzyskania przejrzystych informacji w punktach sprzedaży 
POS.

Nazwa dostawcy

Klasa wydajności energetycznej produktu

NOWOŚĆ: kod QR specyficzny 
dla produktu

Identyfikator modelu (np. kod EAN)

Klasy wydajności energetycznej zostaną 
przemianowane i przeskalowane:
skala od A++ do E zmieni się na skale od 
A do G.

Zużycie energii w kWh/1000 h

Skrócona wersja nowej unijnej etykiety z przodu 
opakowania

UMIESZCZENIE NA OPAKOWANIU

Przód opakowania przedstawia skróconą wersję etykiety 
zawierającą klasę wydajności energetycznej produktu. 
Kompletna etykieta znajduje się na jednej ze stron opako-
wania.

Konwencjonalna żarówka  

halogenowa R7s

ηTM = 26,0 lm/W

LED PARATHOM CLASSIC A 

60 2 700 K E27 FIL

ηTM = 115,14 lm/W

LED PARATHOM DIM PAR16 

50 2 700 K GU10

ηTM = 74,84 lm/W

LED SUBSTITUBE® T8 PRO  

ULTRA OUTPUT EM  

21.1 W/4 000 K 1 500 mm

ηTM = 175,36 lm/W

PRZYKŁADY PONOWNEJ KLASYFIKACJI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

NOWE ETYKIETY ENERGETYCZNE

C
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NOWE OZNAKOWANIE: O CZYM NALEŻY PAMIĘ-
TAĆ

W okresie przejściowym trwającym od 1 września 2021 roku 
do 1 marca 2023 roku sprzedawcy detaliczni mogą zmieniać 
etykiety na opakowaniach produktów zaopatrzonych w stare 
etykiety. Należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 — Etykieta jest dostępna w dwóch formatach: standardowy  
= 72 × 36 mm; mały = 54 × 20 mm.

 — Nowe etykiety muszą całkowicie zakrywać stare.
 — Etykiety jednokolorowe można stosować, jeśli całe opako-
wanie zostało wydrukowane w jednym kolorze.

25 GRUDNIA

2019
1 MAJA

2021
1 WRZEŚNIA

2021
1 MARCA

2023

Nowe przepisy wchodzą 

w życie

Baza produktów EPREL

Nowe etykiety można teraz wy-

generować z bazy danych 

EPREL.

Ale: produktów z nowymi ety-

kietami jeszcze nie można 

umieszczać w sklepach.

Stara unijna etykietaStara unijna etykieta dla lamp 

i opraw oświetleniowych

SPECJALNY PRZYPADEK: OPRAWY OŚWIETLE-
NIOWE

Oprawy oświetleniowe, z których można usunąć źródła świa-
tła bez trwałego uszkodzenia za pomocą powszechnie do-
stępnych narzędzi („produkty wyposażone”), od 25 grudnia 
2019 roku nie potrzebują etykiety.

Tego typu oprawy oświetleniowe również nie będą musiały 
być rejestrowane w bazie EPREL.

Od 1 września 2021 roku całkowicie zintegrowane opra-
wy oświetleniowe zostaną sklasyfikowane jako źródła 
światła. Nowe przepisy analogicznie dotyczą lamp i modu-
łów LED.

Okres przejściowy:

stare unijne etykiety produktów 

znajdujących się w obrocie 

i nowe unijne etykiety źródeł 

światła

Nowa unijna etykieta źródeł 

światła

Nowe rozporządzenia będą 

obowiązywać od tej daty  

Etykiety produktów już wprowa-

dzonych na rynek można zmienić.

Nowe produkty wprowadzone na 

rynek będą opatrzone nowymi 

etykietami.

Ostateczna data etykietowa-

nia

Wszystkie produkty muszą być 

zaopatrzone w nowe etykiety; 

stare etykiety na produktach 

należy zmienić.

OŚ CZASU NOWYCH ETYKIET ENERGETYCZNYCH

NOWY FORMAT ETYKIET

Nowe etykiety są nieco mniejsze niż stare. Dlatego mu-
szą mieć dodatkowe białe marginesy, aby całkowicie 
zakryć stare etykiety zgodnie z wymaganiami.
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OBOWIĄZEK INFORMOWANIA SPOCZYWAJĄCY NA 
PRODUCENTACH

Obowiązek informowania obejmuje m.in. umieszczanie etykiet 
energetycznych na opakowaniach, wprowadzanie informacji 
o produktach do bazy danych EPREL (patrz strona 15), pre-
zentowanie nowych etykiet na wystawach oraz zamieszczanie 
klasy wydajności energetycznej w technicznych materiałach 
reklamowych.

Firma LEDVANCE niezawodnie wywiązuje się ze wszystkich 
zobowiązań w odpowiednim czasie – dlatego jesteście Pań-
stwo zawsze w zgodzie z przepisami dotyczącymi etykiet, in-
formacji o produktach, opakowań i materiałów reklamowych. 
Firma LEDVANCE zapewnia swoim partnerom handlowym 
etykiety elektroniczne i karty produktowe do każdego modelu.

Więcej informacji na temat obowiązku informowania w przy-
padku produktów wyposażonych i stateczników można zna-
leźć na stronach 8/9.

INNE INFORMACJE WYMAGANE NA PRODUKCIE 
I OPAKOWANIU

Produkt
Użyteczny strumień świetlny, CCT (skorelowana temperatura 
barwowa), informacje dotyczące bezpieczeństwa, kąt wiązki 
światła (dotyczy wersji DLS)

Opakowanie
Na półce wystawowej na boku zwróconym w stronę kon-
sumenta:  
użyteczny strumień świetlny, CCT (skorelowana temperatura 
barwowa), kąt wiązki światła (obowiązkowo w przypadku wer-
sji DLS), informacje o zasilaniu (np. „E27”)

Dodatkowe informacje
L70B50, pobór mocy (w trybie włączenia i trybie czuwania), 
wskaźnik oddawania barw (Ra); w przypadku lamp z możliwo-
ścią ściemniania: szczegółowe informacje, jeśli są kompaty-
bilne tylko ze specjalnymi ściemniaczami

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA SPOCZYWAJĄCY NA 
PRODUCENTACH I SPRZEDAWCACH DETALICZNYCH

O CZYM POWINNI PAMIĘTAĆ SPRZEDAWCY 
DETALICZNI

–  Etykiety energetyczne muszą być widoczne na opa-
kowaniach źródeł światła.

–  W przypadku sprzedaży na odległość lub przez inter-
net należy dostarczyć etykietę i kartę produktową.

–  Reklama wizualna musi przedstawiać klasę wydajno-
ści energetycznej produktu oraz skalę klas wydajno-
ści energetycznej.

–  Techniczne materiały promocyjne muszą zawierać 
klasę wydajności energetycznej.

–  Od 1 marca 2023 roku istniejące etykiety na opako-
waniach źródeł światła należy zmienić (patrz oś czasu 
na stronie 12).

Nowy format etykiet
Nowe etykiety są nieco mniejsze niż stare. Dlatego mu-
szą mieć dodatkowe białe marginesy, aby całkowicie 
zakryć stare etykiety zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: produkt nie nadaje się do żadnych innych celów niż 

wskazany na opakowaniu

 i
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WSZYSTKIE INFORMACJE 
W JEDNYM MIEJSCU:
BAZA DANYCH PRODUKTÓW EPREL
W centrum nowych rozporządzeń UE w sprawie wydajności energe-
tycznej jest baza danych EPREL (European Product Registry for Energy 
Labeling). W bazie EPREL producenci zobowiązani są rejestrować 
swoje źródła światła od 1 stycznia 2021 roku. Rejestracja dotyczy lamp 
i całkowicie zintegrowanych opraw oświetleniowych, które zostały 
wprowadzone na rynek po 1 sierpnia 2017 roku. Źródła światła we-
wnątrz produktów wyposażonych należy zarejestrować w bazie EPREL 
nie później niż do 1 marca 2023 roku – nie dotyczy to jednak samego 
produktu wyposażonego (patrz strona 8). Firma LEDVANCE zarejestro-
wała już wszystkie odpowiednie produkty na wczesnym etapie.

Etykiety energetyczne i karty produktowe są generowane bezpośrednio 
z bazy EPREL. Możliwość dostępu do części publicznej bazy danych 
zapewnia klientom maksymalną przejrzystość. Dostęp można uzyskać, 
na przykład, za pomocą kodu QR umieszczonego na etykietach wydaj-
ności energetycznej.

ROZWÓJ KROK PO KROKU

Od 1 stycznia 2019 roku uczestnicy korzystali z wersji EPREL 
1.0. Od 1 maja 2021 roku produkty można również rejestro-
wać w EPREL 2.0. Rejestracja źródeł światła w EPREL 2.0 
stanie się obowiązkowa od 1 września 2021 roku.

1 STYCZNIA

2019
1 MAJA

2021
1 WRZEŚNIA

2021

EPREL 1.0 Akcesoria

EPREL 2.0

Obowiązkowa

wersja EPREL 2.0

BAZA DANYCH PRODUKTÓW EPREL

Część publiczna Część niepubliczna

PRODUCENCI

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA

KARTA 
PRODUKTOWAK
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ZAWSZE SPOGLĄDAJĄC 
W PRZYSZŁOŚĆ: LEDVANCE STOI 
PO PAŃSTWA STRONIE

PRODUKTY WYCOFANE I ZAMIENNIKI FIRMY LEDVANCE

PRODUKTY, KTÓRYCH DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE PRODUKTY LED JAKO ZAMIENNIKI1

KOMPAKTOWE ŚWIETLÓWKI  
CFLi – E27, E14 itp. ze zintegrowanym 
statecznikiem

WYSOKONAPIĘCIOWE ŻARÓWKI HALOGENOWE2  
R7s > 2 700 lm, odpowiedniki żarówek o mocy ok. 
140  W

NISKONAPIĘCIOWE ŻARÓWKI HALOGENOWE  
GU4, GU5.3, G53 
z odbłyśnikiem, kąt wiązki światła >10°

ŚWIETLÓWKI LINIOWE  
T12 i T2

ŚWIETLÓWKI LINIOWE  
T8 
600 mm, 1200 mm, 1500 mm

HALOGEN PINS  
G4, GY6.35, G9

1 Produkty, które już znajdują się na rynku, mogą być dalej sprzedawane po tej dacie, ale nie można ponownie wprowadzać ich na rynek.
2 Odpowiednie do punktu świetlnego, różniące się wydajnością świetlną. Ograniczenia: maksymalny strumień świetlny, ogólne wymagania termiczne, wymiary zamiennika.

1 WRZE-
ŚNIA 2021

1 WRZE-
ŚNIA 2021
1 WRZE-
ŚNIA 2021

1 WRZE-
ŚNIA 2021

1 WRZE-
ŚNIA 2021

1 WRZE-
ŚNIA 2023

1 WRZE-
ŚNIA 2023

Nowe rozporządzenia UE nie mają na celu po prostu wycofa-
nia niektórych produktów oświetleniowych z rynku. W szcze-
gólności promują energooszczędne i ekologiczne projektowa-
nie systemów oświetleniowych, wzmocnienie gospodarki o za-
mkniętym obiegu oraz przejrzyste informacje dla klientów.

Firma LEDVANCE z zadowoleniem przyjmuje kierunek zmian. 
Dlatego aktywnie wspieramy naszych partnerów w opracowy-

waniu nowych, jeszcze bardziej energooszczędnych źródeł 
światła za pomocą środków i informacji, które poprowadzą 
przez różne etapy obowiązywania nowych przepisów – i oczy-
wiście za pomocą wysokiej jakości produktów LED jako za-
mienników wycofywanych produktów, dostarczanych na 
wczesnym etapie.

Zamienniki będą gotowe na wczesnym etapie.

Wszystkie wykazy/informacje o produktach, w tym do-
tyczące zamienników, można znaleźć na stronie: 
ledvance.com/services

Więcej informacji na temat rozporządzeń SLR i ELR 
można znaleźć na stronach: 
ec.europa.eu
www.zvei.de
www.netzwerke.bam.de

www.licht.de
www.lightingeurope.org
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O FIRMIE LEDVANCE

Partner:

Centrum obsługi klienta
infopl@ledvance.com
tel.: +48 22 550 23 21

LEDVANCE Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1, klatka E
02-797 Warszawa
Polska
LEDVANCE.PL

Firma LEDVANCE posiada siedziby w ponad 50 krajach, aktyw-
ną działalność prowadzi w ponad 140 i jest jednym z najwięk-
szych na świecie producentów oświetlenia ogólnego dla klien-
tów profesjonalnych i końcowych. LEDVANCE jest firmą wyod-
rębnioną z marki oświetlenia ogólnego OSRAM GmbH i oferuje 
gamę opraw oświetleniowych LED do szerokiego spektrum za-
stosowań, inteligentne produkty oświetleniowe do rozwiązań ty-
pu Smart Home i Smart Building oraz jedną z najbardziej 
wszechstronnych gam zaawansowanych lamp LED, tradycyj-
nych źródeł światła, systemów pasków LED oraz systemów za-
rządzania oświetleniem.

LEDVANCE.PL

LEDVANCE jest licencjobiorcą znaku towarowego  
OSRAM w odniesieniu do lamp stosowanych w oświetle-
niu ogólnym.


