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NOVELA SMĚRNICE EU #ROHS

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMĚRNICE EU ROHS 2011/65/EU
Směrnice RoHS EU kromě jiného upravuje používání 
rtuti ve výrobcích určených k osvětlování. Na jaře 2022 
Komise EU zrevidovala výjimky definované v příloze 
III směrnice. LEDVANCE vám řekne, co potřebujete 
vědět pro své podnikání v oblasti osvětlení a může vám 
nabídnout široké portfolio světelných zdrojů a svítidel 
vhodných do budoucna.

ROHS – PŘEHLED ZMĚN
Směrnice RoHS zakazuje používání rtuti ve výrobcích 
určených k osvětlování. Směrnice však obsahuje výjimky 
pro zářivky T5 a T8, kompaktní zářivky s nástrčnou 
paticí (CFLni), vysokotlaké výbojky (HPD) a speciální sv. 
zdroje (např. UV-C sv. zdroje). Tyto výjimky, definované 
v příloze III nařízení EU, byly změněny a doplněny. 
Důsledky jsou takové:
Zákaz veškerých CFLni zdrojů od 25. února 2023
Zákaz veškerých zářivek T5 a T8 od 25. srpna 2023
Prodloužení výjimky pro vysokotlaké výbojky (HPD) 
na 3 až 5 let
Prodloužení výjimky pro speciální sv. zdroje na 3 až 
5 let

TIP: PLÁNUJME VELIKOST ZÁSOB SPOLEČNĚ
V souladu s novelizovanou směrnicí RoHS se už od 
25. února 2023, respektive od 25. srpna 2023, níže 
uvedené sv. zdroje nesmí uvádět na trh v EU. Nadále 
však bude možné doprodat a využít uskladněné zásoby. 
Berte to v úvahu při plánování a objednejte si dostatečné 
množství včas.

ŠIROKÁ NABÍDKA ALTERNATIVNÍCH PRODUKTŮ
LEDVANCE neustále pracuje na dalším vývoji 
inovativních technologií osvětlení a již nyní nabízí širokou 
škálu efektivních alternativ. LED produkty od LEDVANCE 
výrazně překračují současné minimální požadavky. Náš 
aktuální seznam portfolia ulehčuje přechod na jinou 
technologii tak, jak je to jen možné. 

>  Přehled sortimentu tradičních sv. zdrojů včetně vlivu 
legislativy EU

>  Vyhledávač LED trubic – Vyhledávání vhodné OSRAM 
SubstiTUBE

Vážení zákazníci,
dovolte nám Vás informovat o změnách ve směrnici EU ROHS2011/65/EU. Kompaktní zářivky s nástrčnou paticí 
a všechny zářivky T5/T8 se již po 25. únoru respektive 25. srpnu 2023 nemohou dostat na trh EU.

https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13062073http://
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13062073http://
https://tubefinder.ledvance.com/en/
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VÝROBKY PRO POSTUPNÉ VYŘAZOVÁNÍ A EKVIVALENTY LEDVANCE

DOTČENÉ VÝROBKY ZAKÁZANÉ1 LED EKVIVALENTY PRODUKTŮ

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY  
CFLi – E27, E14 atd.
s integrovaným předřadníkem

VYSOKONAPĚŤOVÉ HALOGENOVÉ 
SVĚTELNÉ ZDROJE2  
R7s > 2 700 lm
odpovídá přibližně 140 W

NÍZKONAPĚŤOVÉ HALOGENOVÉ 
SVĚTELNÉ ZDROJE  
GU4, GU5.3, G53 
s reflektorem s úhlem paprsku >10 °

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY  
T12 a T2

KRUHOVÉ ZÁŘIVKY 
T5 A T9 3 

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY 
S nástrčnými paticemi
(CFLni – 2 kolíky / 4 kolíky)

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 
T5 a T8 
600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY  
G4, GY6.35, G9

1 Produkty, které jsou již na trhu, lze prodávat i po tomto datu, ale již není možné je na trh uvádět.
2 Vhodné pro světelný bod, lišící se výkon osvětlení. Omezení: maximální světelný tok, obecné tepelné požadavky, rozměry náhradního světelného zdroje.
3 T9 postupné vyřazení ze strany LEDVANCE.
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