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ES ATBILSTĪBAS 

DEKLARĀCIJA Nr. 19/01 

(tulkojums) 
 

Ražotājs TAKTON OU 
 

Adrese Sõpruse pst. 145, Tallinn, 13417 Estonia 
 

Izstrādājumi: Gaismekļi: DPL sērija 
 

 
Norādītais izstrādājums(-i) atbilst prasībām, kas ir noteiktas šādās Eiropas direktīvās 

 

 
 

2014/35/ES Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26. februāra Direktīva par dalībvalstu 

tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas 

paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (ES Oficiālais Vēstnesis L96, 

29/03/2014, 357.–374. lpp.) 2014/30/ES Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26. februāra Direktīva par dalībvalstu 

tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (ES Oficiālais 

Vēstnesis L96, 29/03/2014, 79.–106. lpp.) 

1999/5/EK 

ar grozījumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīva par radioiekārtām un 

telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (spēkā līdz 

12.06.2017.) 

1194/2012 

ar grozījumiem 

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1194/2012 (2012. gada 12. decembris), ar kuru īsteno 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas 

lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām 

2011/65/ES 

ar grozījumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva par dažu bīstamu vielu 

izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās 

2009/125/EK 

ar grozījumiem 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva, ar ko izveido sistēmu, 

lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plašāka informācija par atbilstību šīm Direktīvām ir sniegta pielikumā, kas ir šīs deklarācijas neatņemama daļa. 
 

 
 

Pēdējie divi cipari apzīmē gadu, kurā CE marķējums tika uzlikts pirmo reizi: 19 
 

Parakstīšanas vieta un datums: Laki 26, Tallina, Igaunija 12915 
 
 

TAKTON OU Ģenerāldirektors            Valērijs Nečajevs (Valery Nechaev) 

21.05.2019. 

 
Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs vienīgi ražotājs vai pārstāvis. Tā apliecina atbilstību norādītajām direktīvām, 

taču negarantē nekādas īpašības. 
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ES atbilstības deklarācijas 

pielikums 

 
Norādītā izstrādājuma(-u) atbilstību Eiropas Direktīvas 2006/95/EK prasībām apliedina atbilstība tālāk 

norādītajiem Eiropas standartiem un citām specifikācijām. 
 

 
EN 60598-2-1 Gaismekļi. 2. daļa: Īpašās prasības. 1. iedaļa: Stacionāri 

universāli gaismekļi. 

IEC 60598-1:2014+AMD1:2017 Gaismekļi - 1. daļa: Vispārīgās prasības un testi 

EN 61347-2-13: 2006 Spuldžu vadības ierīces — 2.–13. daļa: Īpašās prasības ar 

maiņstrāvu vai līdzstrāvu barojamiem LED moduļu 

elektroniskajiem regulatoriem 

IEC 62722-2-1:2014 Gaismekļu veiktspēja - 2-1. daļa: Īpašās 

prasības LED gaismekļiem 

IEC 62722-1:2014 Gaismekļu veiktspēja - 1. daļa: Vispārīgās prasības 

EN 62031: 2008 +A1:2013 Gaismas diožu moduļi vispārīgai apgaismei— Drošuma specifikācijas 

IEC 62717:2014 Gaismas diožu moduļi vispārīgai apgaismei — Veiktspējas prasības 

EN 62493: 2010  Apgaismes iekārtu novērtējums saistībā ar 

elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēkiem 

EN 55015: 2013-10 Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu 

raksturlielumu robežvērtības un mērīšanas metodes 

EN 61000-3-2: 2014-10 Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 3-2. daļa: 

Robežvērtības — Harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu 

ieejas strāva < 16 A uz fāzi) 

EN 61000-3-3: 2013-10                    Elektromagnētiskā saderība (EMS) — 3-3. daļa: 

Robežvērtības — Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un 

mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma 

elektroapgādes sistēmu iekārtām ar nominālo fāzes strāvu ≤16 

A un bez īpašiem pieslēguma nosacījumiem 

EN 61547  Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās  

  traucējumnoturības prasības  

EN 61347-1: 

2008 +A1:2011 + A2:2013  Vispārīgās prasības un drošuma prasības 

EN 62471 Spuldžu un lampu sistēmu fotobioloģiskais drošums 

EN 50581:2013  Tehniskā dokumentācija elektrisko un elektronisko 

izstrādājumu novērtēšanai kopsakarā ar bīstamo vielu 

izmantošanas ierobežojumiem 

EN 62262 Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes 

elektriskajām iekārtām pret ārējām mehāniskajām 

iedarbībām (IK kods) 

IEEE 1789 IEEE Ieteicamā prakse augsta spilgtuma gaismas diožu 

strāvas modulēšanai, lai mazinātu skatītāju veselības riskus 

 
Papildinformācija: 

 
Galvenie parametri: spriegums 230 V, frekvence 50 Hz: 

 
Gaismekļi DPL – IP20, Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu II, trieciennoturība IK02. 


