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VI 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12368:202_ 

(EN 12368:2015, IDT) «Устаткування для регулювання дорожнього руху. 

Світлофори», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо 

EN 12368:2015 (версія en) «Traffic control equipment — Signal heads». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» та 

споріднений — ТК 80 «Дорожній транспорт». 

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства 

України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення»; 

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 12368:2015 як таку, що 

безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту; 

— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано 

посилання на них, або на черговій сторінці; 

— долучено національний додаток НА «Перелік національних 

стандартів України, ідентичних регіональним нормативним документам, 

посилання на які э в цьому стандарті». 

Познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу 

стандартів ДСТУ ISO 80000. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ. 

СВІТЛОФОРИ 

Traffic control equipment — Signal heads 

 

Чинний від 202_-__-__  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт застосовний до світлофорів для дорожнього руху з 

одним або кількома сигналами червоного, жовтого та/або зеленого 

кольорів з діаметром 200 мм та 300 мм, а також до оптичних блоків, що 

вбудовуються в світлофор для отримання індивідуального сигналу 

світлофора.  

У цьому стандарті визначаються візуальні, структурні, екологічні 

характеристики виробу, методи випробувань світлофорів і оптичних блоків 

для регулювання руху пішоходів та транспорту. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 50293, Electromagnetic compatibility — Road traffic signal  

systems — Product standard  

EN 50556, Road traffic signal systems 

EN 60068-2-1, Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold 

(IEC 60068-2-1) 

EN 60068-2-2, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry 

heat (IEC 60068-2-2) 
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EN 60068-2-5, Environmental testing — Part 2-5: Tests — Test Sa: 

Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing 

(IEC 60068-2-5) 

EN 60068-2-14, Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: 

Change of temperature (IEC 60068-2-14) 

EN 60068-2-30, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: 

Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle) (IEC 60068-2-30) 

EN 60068-2-64, Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: 

Vibration, broadband random and guidance (IEC 60068-2-64) 

EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

(IEC 60529) 

EN 60598-1:2008, Luminaires — Part 1: General requirements and tests 

(IEC 60598-1) 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ДСТУ EN 50293:2016 (EN 50293:2000) Сигнальні системи 

дорожнього руху. Електромагнітна сумісність  

ДСТУ EN 50556:2018 (EN 50556:2011, IDT) Сигнальні системи 

дорожнього руху  

ДСТУ IEC  60068-2-1:2013 (IEC 60068-2-1:2007) Випробування на 

дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: 

Холод 

ДСТУ IEC  60068-2-2:2013 (IEC 60068-2-2:2007) Випробування на 

дію зовнішніх чинників. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: 

Сухе тепло 

ДСТУ IEC  60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: 

Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для 

випробування сонячної радіації 

ДСТУ IEC  60068-2-14:2015 (IEC 60068-2-14:2009) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-14. Випробування. Випробування N: 

http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2050556:2018%20(EN%2050556:2011,%20IDT)
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Зміна температури 

ДСТУ IEC  60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005) Випробування на 

вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування 

Db: Вологе тепло, циклічне (12год + 12 год цикл) 

ДСТУ IEC 60529:2018 (EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; 

АС:2016, IDT; ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT) Ступені 

захисту, що забезпечувані кожухами (Код ІР)  

ДСТУ EN 60598-1:2017 (EN 60598-1:2015; АС:2015; АС:2016; 

АС:2017, IDT; IEC 60598-1:2014, MOD; COR1:2015; COR2:2015; 

COR3:2017, IDT)/Зміна № 1:2018(EN 60598-1:2015/A1:2018, IDT; IEC 

60598-1:2014/A1:2017, IDT) Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та 

випробування 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять: 

3.1 світлофор (signal head) 

Пристрій, що містить один або більше оптичних блоків, включаючи 

корпус (корпуси), разом із усіма монтажними кронштейнами, кріпленнями, 

ковпаками (кожухами, козирками) та фоновими екранами, завдання якого 

полягає у передачі візуального повідомлення транспортному та 

пішохідному руху 

3.2 оптичний блок (optical unit) 

Комплект компонентів, які призначені для отримання світла заданого 

номінального розміру, кольору, сили світла та форми 

3.3 оптична поверхня (optical surface) 

Поверхня матеріалу, що межує з атмосферою. Це поверхня, до якої 

застосовуються випробування на удар, проникнення води та пилу. 

Примітка. У багатьох випадках це зовнішня поверхня лінзи. 

  

http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060529:2018%20(EN%2060529:1991;%20А1:2000;%20А2:2013;%20АС:1993;%20АС:2016,%20IDT;%20ІЕС%2060529:1989;%20А1:1999;%20А2:2013;%20Cor%202:2015,%20IDT)
http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060529:2018%20(EN%2060529:1991;%20А1:2000;%20А2:2013;%20АС:1993;%20АС:2016,%20IDT;%20ІЕС%2060529:1989;%20А1:1999;%20А2:2013;%20Cor%202:2015,%20IDT)
http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060598-1:2017%20(EN%2060598-1:2015;%20АС:2015;%20АС:2016;%20АС:2017,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014,%20MOD;%20COR1:2015;%20COR2:2015;%20COR3:2017,%20IDT)/Зміна%20№%201:2018(EN%2060598-1:2015/A1:2018,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014/A1:2017,%20IDT)
http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060598-1:2017%20(EN%2060598-1:2015;%20АС:2015;%20АС:2016;%20АС:2017,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014,%20MOD;%20COR1:2015;%20COR2:2015;%20COR3:2017,%20IDT)/Зміна%20№%201:2018(EN%2060598-1:2015/A1:2018,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014/A1:2017,%20IDT)
http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060598-1:2017%20(EN%2060598-1:2015;%20АС:2015;%20АС:2016;%20АС:2017,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014,%20MOD;%20COR1:2015;%20COR2:2015;%20COR3:2017,%20IDT)/Зміна%20№%201:2018(EN%2060598-1:2015/A1:2018,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014/A1:2017,%20IDT)
http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20EN%2060598-1:2017%20(EN%2060598-1:2015;%20АС:2015;%20АС:2016;%20АС:2017,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014,%20MOD;%20COR1:2015;%20COR2:2015;%20COR3:2017,%20IDT)/Зміна%20№%201:2018(EN%2060598-1:2015/A1:2018,%20IDT;%20IEC%2060598-1:2014/A1:2017,%20IDT)
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3.4 лінза (lens) 

Cвітлопропускний елемент оптичного блоку, який розподіляє 

світловий потік від джерела світла до обраних напрямків світла світлофора 

3.5 фоновий екран (background screen) 

Світлонепроникна панель, розташована навколо оптичного блоку, 

вбудована в корпус оптичного блоку або знімна, призначена для 

підвищення контрастності та покращення видимості 

3.6 ковпак (козирок, кожух) (hood (visor, cowl)) 

Пристрій, розташований над передньою частиною оптичного блоку 

для зменшення фантомного ефекту або обмеження поля зору 

3.7 фантомний сигнал (phantom signal) 

Хибний сигнал, що виникає під час попадання сонячного світла на 

оптичний блок 

3.8 базова вісь (reference axis) 

Вісь, визначена постачальником, яка використовується для 

екологічних та оптичних випробувань. Якщо це не зазначено під час 

виробництва, необхідно прийняти за вісь перпендикуляр до центру 

оптичної поверхні 

3.9 фабричний контроль виробництва (ФКВ) (Factory Production 

Control (FPC)) 

Постійний внутрішній контроль виробництва, який здійснюється 

виробником 

3.10 партія (batch) 

Кількість виробу, виготовленого без змін у сировині, обладнанні, 

налаштуваннях чи роботі, як визначено в посібнику з системи ФКВ 

виробника 

3.11 індивідуальний (несерійний) 

Виріб, виготовлений відповідно до технологічного процесу, 

спеціально розробленого для одного унікального виробництва 
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4 КОНСТРУКТОРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 

4.1 Загальні положення 

Виробник повинен забезпечити конструкцію таким чином, щоб були 

можливості для технічного обслуговування. Будь-який компонент, що 

вимагає заміни, повинен бути сконструйований так, щоб це було легко 

здійснити і не впливало на оптичні характеристики світлофора.  

Конструкція та вибір матеріалів мають бути такими, щоб вони 

забезпечували заявлені характеристики протягом прийнятого життєвого 

циклу виробу, що підтверджується відповідними випробуваннями, 

наведеними у цьому стандарті.  

Світлофор у зібраному вигляді повинен пройти випробування, 

наведений у розділі 7 — на ударостійкість, цілісність конструкції, 

проникнення всередину та стійкість до впливу температури, вологого тепла 

та сонячного випромінювання. 

Виробник повинен детально описати у своїй документації, яке 

технічне обслуговування необхідно проводити, включаючи методи 

очищення та необхідні матеріали для забезпечення підтримки оптичних 

характеристик на рівні не менше ніж 80% від мінімальних значень, 

наведених у 6.3 та 6.4. 

Протягом заявленого строку служби оптичного блоку кольори повинні 

залишатися відповідними до кольорографічних вимог, відповідно до 

таблиці 7. 

4.2 Світлофор  

Існує 5 класів захисту від пошкодження (ІР) світлофорів, відповідно до 

EN 60529: 

Клас I: ІР34  

Клас II: ІР44  

Клас III: ІР54 

Клас IV: ІР55  

Клас V: ІР65 
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За необхідності, оптичні блоки повинні бути захищені відповідно до 

ІР55 або ІР65. 

Примітка 2. Рівень герметизації відповідно до ІР65 може спричинити ризик 
збирання води в корпусі оптичного блоку через конденсацію. 

Світлофор, включаючи його оптичні компоненти, повинен бути 

сконструйований таким чином, щоб після встановлення та протягом строку 

служби, визначеного постачальником, включаючи будь-яку заміну 

компонентів, гарантовано зберігались оптичні та механічні характеристики 

виробу. 

4.3 Характеристика виробу при ударі  

Існує 3 класи характеристик при ударі: IR1, IR2 та IR3. На вимогу 

контролюючого органу ця характеристика повинна визначатися відповідно  

до таблиці 8 розділу 7. 

4.4 Характеристика конструктивної цілісності виробу 

Очікується, що виріб витримає рівні вібрації, які можуть виникнути за 

нормальної експлуатації. Ця характеристика має бути визначена 

відповідно до таблиці 9 розділу 7. 

5 ХАРАКТРИСТИКИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ (ЕМС) ТА ЕЛЕКТРИЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 

5.1 Характеристики навколишнього середовища 

Світлофор повинен відповідати одному або декільком із наступних 

класів робочих температур: 

Клас А — від 60°С до мінус 15°С 

Клас B — від 55°С до мінус 25°С 

Клас C — від 40°С до мінус 40°С 

5.2 Електробезпека та характеристика ЕМС 

Світлофори повинні відповідати вимогам EN 50293. 
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Незважаючи на те, що дана специфікація відноситься до світлофорів 

цей виріб підключається до «дорожньої системи», і тому 

з’єднання/проводка тощо, необхідні між ним та будь-яким контролером і 

повинні відповідати вимогам EN 50556 з електробезпеки, зокрема розділу 

5.1 Електрична безпека. 

6 ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 

6.1 Загальні положення 

Оптичні блоки світлофора зазвичай повинні бути одного класу щодо 

сили світла, яскравості, розподілу сили світла та фантомного світла, але в 

особливих випадках допускається, щоб класи були різними. 

Приклад. На дорогах з високою швидкістю руху у світлофорі з 

червоним, жовтим та зеленим сигналами, за необхідності, дозволяється 

яскравіше червоне світло ніж жовте чи зелене. 

6.2 Діаметр сигналів світлофора 

Круглі світлофори для дорожнього руху повинні мати номінальний 

діаметр (200 — 300) мм ± 10%. 

Оскільки вимоги до видимості залежать від місцевих умов планування 

дороги та інфраструктури, від умов руху та освітленості, неможливо дати 

суворі правила для ситуацій, в яких потрібно використовувати світлофори 

діаметром (200 — 300) мм. 

6.3 Інтенсивність світла сигналів світлофора 

Рівні ефективності роботи сигналів світлофора для діаметрів  

(200 — 300) мм повинні відповідати вимогам до таблиці 1. 

Таблиця 1 — Інтенсивність світла (І) для червоного, жовтого та 

зеленого сигналів світлофорів на базовій осі 

Рівень ефективності роботи 1 2 3 

1 2 3 4 

Імін 100 кд 200 кд 400 кд 

Імакс клас 0 200 кд 400 кд 600 кд 
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Кінець таблиці 1 

Імакс клас 1 400 кд 800 кд 1000 кд 

Імакс клас 2 1100 кд 2000 кд 2500 кд 

Приклад. Рівень ефективності 2/1 — це позначення сигналів 

світлофора: Імін = 200 кд; Імакс = 800 кд. 

Затемнений режим роботи — це режим роботи дорожньої 

світлофорної системи, у якому сила світла сигналів світлофора 

зменшується. Існують такі класи затемненого режиму роботи: 

Клас D0 Затемнений режим роботи не обов’язковий. 

Клас D1 За заявою виробника. 

Для класу D1 виробник повинен заявити характеристики свого 

сигналу в затемненому режимі роботи відповідно до оптичних 

характеристик виробу, зазначених у даній специфікації, та діапазонів 

робочої напруги. 

Примітка. Дивись додаток B до CLC/TS 50509 щодо роботи в затемненому 
режимі в Нідерландах та Додаток C щодо роботи в затемненому режимі в Іспанії. 

6.4 Розподіл інтенсивності світла 

У таблицях 2—5 наведено чотири кутових розподіли мінімальної 

інтенсивності світла для сигналів світлофора, виражені у відсотках 

залежно від вибору одного з наступних категорій: 

А — у відсотках від виміряних значень на осі: 0° по горизонталі і 0° по 

вертикалі (базова вісь); 

Б — у відсотках від мінімальних значень, визначених у таблиці 1, які 

необхідні на осі: 0° по горизонталі та 0° по вертикалі (базова вісь). 

За межами значень, вказаних в таблицях 2—5 (залежно від 

обставин), інтенсивність світла не повинна перевищувати максимального 

значення для відповідного класу рівня ефективності роботи. 

У таблицях 2—5 вказано мінімальні значення інтенсивності світла у 

відсотках від значень на базовій осі. Необхідно застосовувати лише 

перераховані комбінації класів і рівнів ефективності роботи. 

У межах області вимірювання світлова схема повинна бути 
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переважно однорідною (рівномірною), тобто інтенсивність світла в кожному 

напрямку в кожній точці випробування повинна бути не менше рівня, 

досягнутого при наступних послідовних вимірюваннях, наприклад, якщо на 

точці 0,0 результат вимірювання становить 100, а при плюс 5 результат 

вимірювання становить 85, то між цими двома вимірюваннями повинно 

бути вимірювання не менше ніж 85. Якщо під час перевірки яскравості 

(випробування 8.2) виникають сумніви, то випробування 8.2 припиняють і 

завершують випробування однорідності (рівномірності) 8.3. Потрібно 

зазначити, що максимальна інтенсивність світла визначається класами 

наведеним у таблиці 1 – Інтенсивність світла (І) для червоного, жовтого та 

зеленого сигналів світлофора на базовій осі. 

Таблиця 2 — Сигнал з екстрашироким променем світла (тип E) 

можливі комбінації В 1/0, В 1/1, В 2/2 

αверт. 
αгоризонт. 

0° ± 2,5° ± 5° ±10° ± 15° ± 20° ± 30° 

0° 100 – 85 80 – 60 40 

-1,5° – – – – – – – 

-3° 80 – 75 – – – – 

-5° 60 – – 45 – – – 

-10° 50 – – – – 20 – 

-20° 20 – – – – – 10 

— означає, що ніяких конкретних значень не потрібно 

Таблиця 3 — Сигнал з широким променем світла (тип W) можливі 

комбінації А 1/0, А 1/1, А 2/0, А 2/1, А 3/0, А 3/1, В 2/1, В 2/2, В 3/2 

αверт. 
αгоризонт. 

0° ± 2,5° ± 5° ±10° ± 15° ± 20° ± 30° 

0° 100 – 85 55 – 3 1 

-1,5° – – – – – – – 

-3° 80 – 75 – – – – 

-5° 60 – – 35 – – – 

-10° 30 – – – – 8 – 

-20° 2 – – – – – 2 

— означає, що ніяких конкретних значень не потрібно 
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Таблиця 4 — Сигнал з променем світла середньої ширини (тип М) 

можливі комбінації А 2/0, А 2/1, А 3/0, А 3/1; А 2/2, А 3/2 

αверт. 
αгоризонт. 

0° ± 2,5° ± 5° ±10° ± 15° ± 20° ± 30° 

0° 100 – 75 40 10 1 * 
-1,5° – – – – – – * 
-3° 75 – 60 – – – * 
-5° 50 – – 20 – – * 
-10° 12,5 – – – – 6 * 
-20° 1,5 – – – – – 1 

– означає, що ніяких конкретних значень не потрібно 

*  означає відсутність вимог 

Таблиця 5 — Сигнал з вузьким променем світла (тип N) можливі 

комбінації А 2/0, А 2/1, А 3/0, А 3/1; В 2/2, В 3/2 

αверт. 
αгоризонт. 

0° ± 2,5° ± 5° ±10° ± 15° ± 20° ± 30° 

0° 100 75 65 15 1,5 * * 
-1,5° 95 90 – – – * * 
-3° 70 – 45 – – * * 
-5° 40 – – 10 – * * 

-10° 6 – – – 5 * * 
-20° * * * * * * * 

– означає, що ніяких конкретних значень не потрібно 

*  означає відсутність вимог 

6.5 Однорідність (рівномірність) яскравості 

Однорідність (рівномірність) яскравості окружності як відношення 

найменшої та найбільшої яскравості Lмін:Lмакс повинна бути >1:10 для типів 

E, W, M та >1:15 для типу N. 

6.6 Максимальний фантомний сигнал 

Для кожного кольору сигналу світлофора максимальний фантомний 

сигнал Іф для світла, що падає під кутом 10° до базової осі, повинен 

відповідати таблиці 6, де Іс – фактично виміряна інтенсивність світла (І) 

сигналу світлофора: 
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Таблиця 6 — Вимоги співвідношення Іс до Іф 

Функція сигналу 

світлофора 
Клас 1 Клас 2 Клас 3 Клас 4 Клас 5 

червоний, жовтий >1 >5 >4 >8 >16 

зелений >1 >5 >8 >16 >16 

Фантомний сигнал вимірюють у лабораторних умовах для однієї 

геометричної ситуації (відповідно до розділу 8.4), але показує фантомне 

світло, яке можна побачити у сигналах світлофора в різних ситуаціях при 

низькій позиції сонця позаду спостерігача. Фантомне світло може 

викликати неясність щодо того, який сигнал світлофора ввімкнений чи 

вимкнений, якщо тільки воно не слабке порівняно з сигналом світлофора. 

Фантомне світло може бути зменшене за допомогою особливої конструкції 

оптики, чорної внутрішньої частини, антифантомних пристроїв або 

козирків. Необхідно слідкувати, щоб фантомне світло було слабким у всіх 

відповідних ситуаціях. 

Примітка. Традиційні сигнальні ліхтарі з лампами розжарювання та круговими 
дискам мають властивий сигнальним ліхтарям колір - червоно-жовтий або зелений. Це 
вказує на більш низьке значення Іф для зеленого кольору, ніж для червоного або 
жовтого при вимірі, оскільки освітлення відбувається червоним (освітлювач CIE A,  
див. 8.4). Однак освітлення від сонця — навіть у низькому положенні — не таке червоне 
і не вказує на таке низьке значення для зеленого кольору. З цієї причини деякі класи 
(класи 3 і 4) висувають більш високі вимоги до співвідношення Іс до Іф для зеленого 
кольору, ніж для червоного і жовтого — вищі співвідношення можуть бути досягнуті при 
вимірюванні традиційних сигнальних вогнів і необхідні для захисту в практичних 
умовах. Це пояснення не стосується сигнальних ліхтарів з незабарвленою оптикою, але 
в деяких випадках все ж таки може знадобитися забезпечити особливо слабкий 
фантомний сигнал зелених сигнальних ліхтарів. 

Це пояснення не відноситься до сигналів світлофора з незабарвленою оптикою, 
але в деяких випадках може виникнути необхідність переконатися, що зелений 
фантомний сигнал особливо слабкий.  

6.7 Кольори сигналів світлофора  

Кольори сигналів світлофора — червоний, жовтий та зелений повинні 

відповідати таблиці 7 під час використання антифантомних пристроїв та 

включенні поєднаних кольорів з реального сигналу та всіх класів 

фантомного світла за виключенням класу 1. 
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Таблиця 7 — Області кольоровості для колірних меж сигналів 

світлофора та комбінованих кольорів від реального сигналу та фантомного 

світла 

Колір сигналу 

світлофора 

Колірні межі сигналів 

світлофора 
Межі 

Червоний y = 0,290 

y = 0,980 – x 

y = 0,320 

червоний 

фіолетовий 

жовтий 

Жовтий y = 0,387 

y = 0,980 – x 

y = 0,727 x + 0,054 

червоний 

білий 

зелений 

Зелений y = 0,726 – 0,726 x 

x = 0,625 y – 0,041 

y = 0,400 

жовтий 

білий 

блакитний 

6.8 Сигнали світлофора з символами  

Символи розміщують тільки на круглих сигналах світлофора, які 

відповідають вимогам 6.3—6.7. Оптичні характеристики для символів 

визначаються на основі всієї окружності. 

Клас S1: Символи, що розміщені на окружності, відповідають 100 % 

від величини одного з рівнів, наведено у таблиці 1. 

Клас S2: Символи, розміщені на окружності, що відповідають 50 % від 

величини одного з рівнів, наведено у таблиці 1 (тільки для пішохідного 

руху). 

6.9 Фоновий екран світлофора  

Сигнали світлофора повинні мати непрозорий фоновий екран або 

ободок товщиною 25 мм, який забезпечує постійний контрастний фон. 

Фоновий екран може бути вмонтований в корпус світлофора або містити 

знімний екран. 
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6.10 Видиме миготіння  

Не повинно бути помітно миготіння світла. Якщо джерело світла 

світлофора працює в імпульсному режимі, то виробник повинен надати 

випробувальній лабораторії частоту випромінюваного світла, а 

характеристики перевіряють випробуванням. Ця частота повинна бути не 

меншою ніж 90 Гц. 

Примітка. У деяких країнах-членах ЄС може знадобитися фотографія сигналу як 
зафіксований доказ правопорушення, пов’язаного з проїздом на червоне світло. У 
такому випадку навіть невелике миготіння може завадити точності фотографічних 
доказів (сигнал може здаватись вимкненим у момент фотографування), і в цьому 
випадку покупець може заявити «Миготіння немає» і визначити це. 

7 КОНСТРУКТИВНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ 

Випробування на ударостійкість, конструктивну цілісність, 

проникнення та стійкість до впливу температур, вологого тепла та 

сонячного випромінювання проводяться згідно з таблицями 8—11 

відповідно. 

Світлофори з оптичними блоками двох різних номінальних діаметрів 

(200 — 300) мм являють собою різні вироби у всіх відношеннях та повинні 

бути випробувані окремо один від одного, навіть якщо мають однакову 

фізичну конструкцію. 

Таблиця 8 — Стійкість до ударів 

Випробування на 

стійкість 

EN 60598-1:2008, 

4.13.4 

Куля вагою 0,51 кг, 

діаметром 50 мм 

випущена з: 

Клас IR1 Клас IR2 Клас IR3 

100 мм 400 мм 1300 мм 

Примітка. Допускається виникнення тріщини поверхні за умови, що повного  
проникнення не відбулось, тобто цілісність пломби не порушена. 
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Таблиця 9 — Конструктивна цілісність 

Випадкова вібрація Діапазон частот: від 10 Гц до 200 Гц 

EN 60068-2-64 

 

 

 

Тест Fh, тривалістю 2 год в кожній з трьох 

осей 

Рівні ASD (КАН): 

0,02 g2/Гц (від 10 Гц до 50 Гц) 

0,02 g2/Гц (від 50 Гц до 200 Гц з ухилом 3 

дБ/октава).  

Загальне середньоквадратичне 

прискорення 1,2 g 

Таблиця 10 — Проникнення води та пилу 

Проникнення води та пилу 

EN 60529, тест 13 та 14 

У відповідності з вимогами для вказаного 

ступеня захисту 

Примітка. Проникнення всередину світлофора допускається за умови, що це не 
впливає на його роботу ні в електричному, ні оптичному плані  

Таблиця 11 — Стійкість до перепадів температур, вологого тепла та 

сонячного випромінювання 

Випробування Клас А Клас В Клас С 

1 2 3 4 5 

Сухе повітря 
EN 60068-2-2 
Випробування 
Bb 

попереднє охолодження відсутнє 

первинне обстеження візуальний огляд, експлуатаційні 
випробування 

стан зразка в період витримки обладнання ввімкнене, згідно з 
пунктом 11.1 

температура охолодження 60°С 55°С 40°С 

час охолодження 16 год 

завантаження та вимір у 
період опромінення 

візуальний огляд на протязі 
останньої години за температури 
витримки та в період охолодження 

нестандартне відновлення відсутнє 

кінцеві вимірювання візуальний огляд, експлуатаційні 
випробування 

Холод 
EN 60068-2-1 

попереднє охолодження відсутнє 

первинне обстеження візуальний огляд, експлуатаційні 
випробування 

стан зразка в період витримки обладнання вимкнене до останньої 
години 

температура охолодження –15°С –25°С –40°С 

час охолодження 16 год 

завантаження та вимір у 
період опромінення 

візуальний огляд протягом 
останньої години за температури 
витримки та в період нагрівання 

нестандартне відновлення відсутнє 

кінцеві вимірювання візуальний огляд, експлуатаційні 
випробування 
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Продовження таблиці 11 

1 2 3 4 5 

Зміна 
температури 
EN 60068-2-14 
Випробування Nb 
(Це 
випробування 
можна проводити 
замість 
випробування за 
сухого повітря та 
холоду) 

низька температура ТА –15°С –25°С –40°С 

висока температура ТВ +60°С +55°С +40°С 

швидкість зміни температури 1°С/хв 

кількість циклів 1 

початковий огляд візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування 

час витримки t1 16 год 

вимірювання під час 
витримки та час виконання 

візуальний огляд, експлуатаційні 
випробування протягом останньої 
години витримки t1 при низькій 
температурі та період охолодження 
з інтервалом 5°С; протягом 
останньої години впливу t1 на 
верхню температуру та період 
нагрівання з інтервалом 5°С 

відновлення  

остаточні вимірювання візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування 

Вологе тепло, 
циклічне  
EN 60068-2-30 
Випробування 
Db 

температура повітря 40°С 

номер циклу 2 

початковий огляд візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування 

стан зразків під час 
витримки  

 

кріплення чи опора  

варіант 2 

проміжні вимірювання візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування протягом перших  
трьох годин обох циклів та період 
охолодження другого циклу 

відновлення при стандартних атмосферних 
умовах, 2 год 

електричні та механічні 
фінальні вимірювання 

візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування протягом 30 хв 
після завершення відновлення 
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Кінець таблиці 11 

1 2 3 4 5 

Попадання 
сонячного 
випромінювання 
на передню  
частину під 
кутом 45° 
Випробування 
Sa 

попереднє охолодження  

первинне обстеження візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування 

підкладка для зразка, 
положення площини 
вимірювання опромінення 

/ 

процедура випробування та 
об’єкт випробування 

В 
обладнання ввімкнене та 
повністю завантажене, це 
випробування може бути 
проведене в якості альтернативи 
випробуванню вологим повітрям, 
випробування Bb 

Температура повітря 
всередині випробувальної 
кімнати під час опромінення 

40°С 

Максимально допустима 
швидкість руху повітря 
всередині випробувальної 
кімнати 

2 м/сек 

Умови вологості / 

Тривалість випробування 1 цикл 

Навантаження та виміри під 
час впливу (додано 
вимірювання температури 
зразка) 

Ввімкнене обладнання, як це 
вказано у пункті 11.1 

Відновлення   

Остаточні вимірювання  візуальний огляд, експлуатаційне 
випробування 

Примітка. Візуальний огляд означає пошук фізичних проблем. Експлуатаційне 
випробування – пошук правильної роботи джерела світла 

8 ОПТИЧНІ МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ 

8.1 Загальні положення 

Описані методи випробувань призначені для вимірювань у 

приміщенні (лабораторії) в умовах відсутності протягів та за температури 

(25 ± 2) °C. 

Фотометр або спектрофотометр, що використовується для 

вимірювання сили світла і яскравості, повинен бути стабільним, не 

схильним до втоми і мати лінійний відгук у відповідному діапазоні. Крім 

того, спектральна чутливість повинна точно відповідати координатам 
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кольоровості кривої спектральної світлової ефективності V(λ), щоб 

забезпечити максимальну похибку в 3 % навіть для джерел світла з 

випромінюванням у вузьких діапазонах довжин хвиль, таких як червоні, 

жовті та зелені світлодіоди. 

Примітка. Фотометр або спектрофотометр може бути підданий таким вимогам 
відповідно до CIE 69: 

—— V(λ) помилка зіставлення f1 ≤ 3 % 

—— помилка лінійності f3 ≤ 1 % 

—— помилка пристрою відображення f4 ≤ 3 % 

—— помилка внаслідок перенавантаження f5 ≤ 0,5 % 

—— коефіцієнт температури α ≤ 0,2 % / K 

Світлофор має експлуатуватися з обладнанням виробника. 

Постачальник світлофора повинен вказати робочу напругу випробувань. 

Він має зазначити експлуатаційні допустимі відхилення цього значення. 

Для всіх джерел світла специфікація від виробника повинна включати 

номінальний потік/силу світла щодо зазначеної напруги/потужності та 

положення джерела оптичної геометрії сигналу. Виробник повинен 

забезпечити світлофор джерелами світла та технічними характеристиками 

(для вимірювання світлового потоку чи сили світла). 

8.2 Вимірювання інтенсивності світла 

Сила світла вимірюється за допомогою оптичного блоку гоніометру. 

Кути в таблицях 2—5 обрані у відповідності з гоніометром, в якого 

горизонтальна вісь нерухома, а вертикальна – рухома у просторі  

(рисунок 1) (тип 1 CIE 70:1987). Для гоніометра з іншим розміщенням кути 

повинні бути перераховані відповідним чином (дивитись CIE 54:2001, 

Додаток В). 

Відстань виміру має бути такою, щоб діяв Закон обернених квадратів 

(І = r2E). Вимірювальне обладнання має бути таким, щоб кутове значення 

детектора, що розглядається від центру лампи, була ≤ 10 % (кутових 

хвилин). 

Загальний вплив систематичних та випадкових похибок гоніометра не 

повинен перевищувати: 
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a) для вимірювання сили світла: 5 % від фактичної інтенсивності 

б) для вимірювання кутового направлення: промінь з середнім 

значенням кута: 

— 2° ˂ α ˂ 4°:0,1° 

— 4° ˂ α ˂ 8°:0,2° 

— 8° ˂ α:0,4 

Джерела світла повинні бути відповідним чином витримані, щоб їх 

електричні та оптичні характеристики були стабільними. 

Перед вимірюванням оптичний пристрій має бути у робочому стані, 

щоб стабілізуватися. Червоні та зелені оптичні блоки стабілізують 

протягом не менше 30 хв при постійному освітленні, після чого 

вимірювання можна проводити довільно. Жовті оптичні пристрої 

стабілізують протягом 15 хв у миготливому режимі з частотою (60 ± 1) 

спалахів за хвилину (1 Гц) та співвідношенням світло-темрява 1:1, після 

чого вимірювання можна проводити при постійному освітленні протягом не 

більше ніж 2 хв. 

Примітка. Світловий потік деяких жовтих оптичних блоків на основі жовтих 
світлодіодів особливо чутливий до підвищення температури через самостійне 
нагрівання під час роботи. Однак жовті оптичні блоки не експлуатуються безперервно 
протягом тривалих інтервалів часу, і тому для жовтих оптичних блоків не потрібна така 
сама процедура стабілізації, як для червоних та зелених оптичних блоків. 

 

Рисунок 1 — Гоніометр для вимірювання інтенсивності світла з 

горизонтальною віссю Х 
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8.3 Вимірювання яскравості для випробувань на однорідність 

Світловипромінювальна поверхня оптичного блоку повинна 

виглядати круглою, а не шестикутною, еліптичною або будь-якою іншою 

характерною формою, що відрізняється від круглої. 

Локальне значення яскравості світловипромінювальної поверхні 

вимірюють на базовій осі за допомогою кругового вимірювального поля 

діаметром 25 мм. Це поле переміщують шляхом переведення в обох 

напрямках або обертання навколо оптичної осі послідовними кроками з 

максимальним кроком 25 мм (у будь-якому напрямку) таким чином, щоб 

охопити всю світловипромінювальну поверхню. Для тих випадків, коли 

вимірювальне поле повністю знаходиться в межах центральної кругової 

області світловипромінювальної поверхні діаметром 180 мм (для кола 

розміром 200 мм) та 270 мм (для кола розміром 300 мм), обираються 

найменше та найбільше значення яскравості, а коефіцієнт яскравості 

розраховується як відношення цих двох значень. 

Примітка. Кругове вимірювальне поле 25 мм може бути визначено оптикою, як за 
допомогою вимірювача яскравості, розташованого на відстані, або за допомогою 
кругової маски, розташованої перед світловипромінювальною поверхнею. Переведення 
поля може бути здійснено шляхом перекладу вимірювача яскравості без зміни 
напрямку, або шляхом перекладу оптичного блоку. 

Загальна помилка (систематична та випадкова) вимірювання 

яскравості не повинна перевищувати 5 %. 

8.4 Вимірювання фантомного сигналу 

Для вимірювання фантомного сигналу світлофор оснащують 

джерелом сигнального світла. Виробник повинен вказати джерело(а) 

світла відповідно до 10.2. Джерело світла, що генерує фантомний сигнал 

згідно з рисунком 2, є проектором, що імітує CIE (кольоровий) освітлювач 

A. Світло від проектора має освітлювати світловипромінювальну поверхню 

оптичного блоку з максимальною освітленістю Е = 1000 lx (лк) та 

локальним відхиленням не більше ніж 10 % від значення Е. Для даного 

випробування козирок не встановлюється. 

Базова вісь світлофора та вісь проектора повинні утворювати кут 10°. 
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Максимальний дозволений кутовий розкид напрямків освітлення 

обмежений в 0,5°. Площина, яка утворена обома осями, має бути 

операційною вертикальною площиною. Розташування має бути таким, щоб 

прожектор випромінював світло зверху світлофора. 

Для того, щоб уникнути вимірювання фронтального фантомного 

сигналу опуклої полірованої лінзи, необхідно закрити зображення 

проектора на освітлювальній поверхні оптичного блоку за допомогою 

маски. Діаметр маски повинен становити 30 мм (для діаметру 200 мм) або  

45 мм (для діаметру 300). 

Виміряна відбита сила світла lр перетворюється на фантомний сигнал 

lф при освітленості 40 000 lx (лк) та розраховується за формулою (1): 

𝐼ф = 𝐼р ×
40000

𝐸
      (1) 

 

Умовні познаки: 
1 — проектор 
2 — світлофор 
3 — площина світловипромінюючої поверхні 
4 — фотометр  
γ — отвір голівки фотометра 
δ — отвір джерела 

Рисунок 2 — Типова схема вимірювання яскравості світла фантомного 

сигналу 

Вимірювання фантомного сигналу залежить від геометрії 

вимірювання. Відстань 10 м для вимірювання є найкращою для отримання 

порівняних результатів, для цього необхідо використосувати наступні 

відстані та отвори: 
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— отвір голівки фотометра: γ ˂ 10° (кутових хвилин), що відповідає 

діючому отвору голівки фотометра діаметром 2,9 см на відстані 10 м; 

— джерело отвору: δ ≤ 2,0°, що відповідає отвору ефективного 

виходу світла діаметром 35 см на відстані 10 м. 

Фотометр повинен бути розташований так, щоб базова вісь 

світлофора та вісь фотометра збігалися. При увімкненому проекторі 

вимірюють середню силу світла lф у площині освітлювального поля 

світлофора під час вимкненого сигналу. Відношення між інтенсивністю 

світла реального сигналу Іс та інтенсивністю світла фантомного сигналу Іф 

наведено у таблиці 6 розділі 6.6 і. 

8.5 Вимірювання кольору 

Для вимірювання кольору схема рисунка 2 повинна бути змінена так, 

щоб колориметр замінив фотометр. 

Координати кольоровості Pс (xс, yс) реального сигналу вимірюють під 

час вимкненого проектора. 

8.6 Вимірювання комбінованих кольорів 

Координати кольоровості Pф (хф, yф) чистого фантомного сигналу 

вимірюють під час ввімкненого проекторі та вимкненому сигнальному світлі 

відповідно до розділу 8.4. 

Координати кольоровості комбінованого кольору при номінальній 

яскравості 40 000 лк розраховуються за формулами (2, 3): 

𝑥с+ф =
𝐼с∙𝑦𝑐

−1∙𝑥𝑐+𝐼ф∙𝑦ф
−1∙𝑥ф

𝐼с∙𝑦𝑐
−1+𝐼ф∙𝑦ф

−1
      (2) 

𝑦с+ф =
𝐼с+𝐼ф

𝐼с∙𝑦𝑐
−1+𝐼ф∙𝑦ф

−1
       (3) 

Комбінований колір повинен перебувати у відповідній області 

кольоровості, що наведено у таблиці 7. Це визначають нанесенням точки 

кольоровості комбінованого кольору на діаграму кольоровості, наведено на 

рисунку 3, де області кольоровості позначені кутовими точками, наведено у 

таблиці 12. 
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Умовні познаки: 
1 — зелений 
2 — жовтий 
3 — червоний 

Рисунок 3 — Діаграма координат кольоровості МКО з осередками для 

сигналів світлофора та комбінованих кольорів 

Таблиця 12 — Координати кольоровості кутів рекомендованих 

областей колірності з таблиці 7 для сигналів світлофора 

Колір 
1 2 3 4 

х у х у х у х у 

Червоний 0,660 0,320 0,680 0,320 0,710 0,290 0,690 0,290 

Жовтий 0,536 0,444 0,547 0,452 0,613 0,387 0,593 0,387 

Зелений 0,009 0,720 0,284 0,520 0,209 0,400 0,028 0,400 

9 ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ 

1) Допустимі відхилення на вимірювання для кожної одиниці 

оптичного вимірювання згідно з розділом 8. 

2) Випробувальні пристрої для оптичних вимірювань повинні бути 

налаштовані на кути, якщо інше не вказано, з точністю до 0,1°. 

3) Експлуатаційні допустимі відхилення всіх компонентів для 

оптичних вимірювань, що впливають на робочі параметри, мають бути 

наведені у документації постачальника. 

4) Усі елементи, обрані із загальних даних постачальників, але 

використані з нижчими допустимими відхиленнями для досягнення рівнів 
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продуктивності, повинні бути заявлені в документації, що постачається з 

випробувальним пристроєм. Випробувальний орган повинен провести 

випробування пристрою у межах цих експлуатаційних допустимих 

відхилень, оскільки вони будуть зафіксовані та стануть частиною детальної 

інформації включеної до сертифікату. 

10 МАРКУВАННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ 

10.1 Маркування та позначення 

Готове обладнання, що містить будь-які електричні, електронні або 

оптичні деталі, повинно мати чітке та довговічне маркування, що містить 

інформацію від а) до е). Маркування може знаходитися всередині 

пристрою для забезпечення прийнятного зовнішнього вигляду, але воно 

має бути помітне при доступі до внутрішніх частин. 

a) Номінальна потужність (напруга, струм та частота); 

b) Назва, торгова марка або ідентифікаційний знак виробника; 

c) Модель чи типовий номер виробника; 

d) Дата виготовлення (місяць та рік); 

e) Відомості про класи конструкції, тобто: 

— номінальний діаметр; 

— регулювання яскравості; 

— рівень продуктивності за інтенсивністю світла; 

— класифікація розподілу інтенсивності світла; 

— класифікація фантомного сигналу; 

— класифікація символів; 

— екологічна класифікація. 
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Сигнальна компанія Ltd 

230 Вт; 0,23 А на оптичний блок: 50 Гц 

Модель 667/1/20345/001 

Виготовлено 94-12 

Номінальний діаметр 200 мм 

Інтенсивність світла Клас 2/1 

Робота в затемненому режимі Клас D0 

Розподіл інтенсивності світла Категорія В Тип Е 

Максимальний фантомний сигнал Клас 2 

Клас символа S2 

Стійкість до ударів Клас IR2 

Проникнення Клас 3 (ІР54) 

Стійкість до температур, 

вологого тепла та сонячного 

випромінювання 

 

 

Клас В (від 55°C до мінус 25°C) 

Рисунок 4 — Приклад маркування 

Маркування та позначення наносять таким чином, щоб видимість та 

розбірливість нормативного маркування не знижувалася і за умови, що такі 

знаки не можуть ввести в оману третіх осіб щодо значення та форми 

нормативного маркування. Маркування, необхідне відповідно до цього 

пункту, яке також потрібне для цілей регулювання, не вимагає повторення 

[для цього пункту] і вважається таким, що відповідає вимогам цього пункту. 

10.2 Інформація про виріб 

Виробник або уповноважений представник повинен надати 

інформацію відповідно до пунктів a)—q): 

a) визначення базової осі, базового центру та світловипромінюючої 

поверхні; 

b) інструкції зі складання та встановлення світлофора щодо базової 

осі; 

c) детальні відомості про будь-які обмеження щодо розташування 

або використання; 

d) інструкції джерела світла, що використовується; 

e) інструкції з експлуатації щодо технічного обслуговування та 
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очищення світлофора; 

f) для кожного стандартного світлофора дані вимірювань, що 

підтверджують відповідність вимогам цього стандарту; 

q) інструкція щодо безпечного використання товару. 

11 ОЦІНЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА СТАБІЛЬНОСТІ РОБОТИ (ОПСР) 

(AVCP) 

11.1 Загальні положення 

Відповідність устаткування для регулювання дорожнього руху – 

світлофори, вимогам цього стандарту та характеристикам, заявленим 

виробником у DoP, має бути підтверджено шляхом: 

— визначення типу виробу на основі типових випробувань; 

— контроль фабричного виробництва з боку виробника, включаючи 

оцінку виробу. 

Виробник завжди повинен зберігати загальний контроль та мати 

необхідні засоби для прийняття відповідальності за свій виріб із 

заявленими характеристиками. 

11.2 Тип тестування 

11.2.1 Загальні положення 

Усі показники, що стосуються характеристик та включені до цього 

стандарту, повинні бути визначені коли виробник має намір заявити 

відповідні характеристики, якщо стандарт не містить положень для їх 

декларування без проведення випробувань (наприклад, використання 

раніше існуючих даних, CWFT (Classified Without Further Testing) та 

загальноприйнятих характеристик).  

Оцінювання, проведена раніше відповідно до положень цього 

стандарту, може бути прийнята до уваги за умови, що вона проводилася за 

тим самим або більш суворим методом випробувань, у рамках тієї ж 

системи AVCP на тому самому товарі або товарах аналогічного дизайну, 

конструкції та функціональності, так що результати застосовні до 
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розглянутого товару. 

Примітка. Та ж система AVCP означає випробування, що проводиться 
незалежною третьою стороною під відповідальність уповноваженого органу 
сертифікації виробу. 

Для цілей оцінки товару виробника може бути сформована у групи, 

якщо вважається, що результати за однією або декількома 

характеристиками будь-якого одного виробу є зразковим для тих самих 

характеристик виробу. 

Примітка. Вироби можуть бути сформовані у різні групи за різними 
характеристиками. 

Для проведення відповідної зразкової вибірки необхідно зробити 

посилання на стандарти методів оцінки. 

Крім того, визначення типу виробу має проводитися для всіх 

характеристик, включених у стандарті, для яких виробник заявляє: 

— на початку виробництва нового або модифікованого світлофора 

(якщо він не входить до того ж асортименту виробу), або 

— на початку виробництва нового чи модифікованого методу 

виробництва (якщо це може вплинути на заявлені характеристики); або 

— вони повинні повторюватися для відповідної характеристики 

(характеристик) щоразу, коли відбувається зміна в устаткуванні для 

регулювання дорожнім рухом — світлофор, конструкція, сировина, 

постачальник компонентів або метод виробництва (з урахуванням 

визначення груп), які можуть суттєво вплинути на одну чи кілька 

характеристик. 

Якщо використовуються компоненти, характеристики яких були 

визначені виробником компонентів на основі методів оцінки інших 

стандартів на виріб, то повторне оцінювання цих характеристик не 

потрібна. Технічні характеристики цих компонентів потрібно 

задокументувати. 

Виріб, що має нормативне маркування відповідно до відповідних 

гармонізованих європейських специфікацій, може вважатися такою, що має 

характеристики, заявлені в DoP, хоча це не замінює відповідальності 



прДСТУ EN 12368:202Х 

27 

виробника за забезпечення правильного виготовлення світлофора в 

цілому і заявлених характеристик її компонентів. 

11.2.2 Тестові зразки, випробування та критерії відповідності 

Для встановлення відповідності класу виробу цього стандарту 

випробуваний модуль має пройти низку оптичних, конструкційних та 

екологічних випробувань. Крім того, постачальник повинен заявити, що 

модуль відповідає вимогам до розмірів, електробезпеки, ЕМС, задніх 

екранів та символів, викладених у стандарті. Детальна інформація про 

вимоги, які мають бути перевірені та заявлені, наведено у додатку А. 

Для демонстрації відповідності стандарту постачальник повинен 

надати повністю виготовлений світлофор із трьома оптичними блоками 

(випробувальний модуль). Постачальник може одночасно або згодом 

подати для сертифікації оптичні/конструктивні варіанти оригіналу, 

включаючи окремі оптичні блоки. Однак він не може заявити про 

відповідність світлофора з трьома оптичними блоками, представивши один 

оптичний блок кожного із трьох кольорів. 

Під час випробувань на вплив навколишнього середовища 

випробувальний модуль повинен циклічно включати кожен із оптичних 

блоків з інтервалом в одну хвилину, за винятком гарячих та холодних 

випробувань, де один блок повинен бути постійно ввімкнений під час 

гарячого випробування, а під час холодного випробування — всі блоки 

мають бути вимкнені, за винятком останньої години перед відновленням, 

коли сигнал повинен циклічно вмикатися з інтервалом 1 хвилина. 

Під час випробування блоків на удар та/або збереження лампи не 

потрібні. Під час випробувань допускається відмова ламп. 

Випробувальні блоки повинні бути представлені у формі а), b) або в 

обох формах: 

a) світлофор з 3-ма оптичними блоками 

b) індивідуальний блок, встановлений у відповідному вузлі 

світлофора. 
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У разі якщо світлофор вбудований в стовп, виробник повинен 

надати частину стовпа, на якій знаходиться світлофор. 

Постачальник повинен надати креслення кожної комбінації а) і b), на 

які він хоче встановити кронштейни блоку, (стандартні, як зазвичай 

поставляються), розташування монтажних засобів тощо. 

Модулі для випробувань повинні постачатися в комплекті з будь-

якими встановленими компонентами або пристроями, що необхідні для 

виконання всіх експлуатаційних вимог. 

Модуль повинен пройти та витримати всі оптичні випробування, а 

потім загальні та конструктивні вимоги у порядку наведеним у розділі 7. 

Жодний ремонт, модифікації, зміни чи регулювання будь-якого роду не 

повинні проводитись під час будь-якого з випробувань або під час різних 

видів випробувань. 

Якщо постачальник бажає повідомити про альтернативні 

взаємозамінні елементи, вони повинні бути піддані відповідним 

випробуванням відповідно до цього стандарту. Потім постачальник може 

відобразити ці поєднання в окремих деклараціях. 

Якщо є різні кронштейни, тільки стандартна комбінація 

(поставляється в більшості установок) має бути випробувана по всьому 

діапазону випробувань. Випробування на вібрацію потрібні для різних 

комбінацій кронштейнів та світлофорів, щоб забезпечити випробування 

найгіршої комбінації. Всі комбінації кронштейнів повинні бути розглянуті, а 

постачальники повинні надати докази їх придатності. 

Примітка. Це може бути застосовано у випадках, коли постачальник може 
надати зразки лампи або лінзи для досягнення різних результатів. 

Вони повинні бути випробувані/оцінені відповідно до таблиці 13. 
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Таблиця 13 — Кількість зразків для тестування та критерії 

відповідності 

Характеристика Вимоги Метод оцінки Кількість 

зразків 

Критерії відповідності 

Виріб повинен відповідати 

характеристикам та класам, 

що вимагаються регулюючим 

органом відповідно до 

схвалень у пунктах вимог, 

наведених у даній таблиці. 

Загальні вимоги 

Розмір 6.2 Механічні 

вимірювання 

По 1 кожного 

типу 

Заявлений виробником 

номінальний діаметр (200 мм 

або 300 мм) ± 10% 

Візуальні характеристики 

Інтенсивність 

світла 

6.3 Вимірювання, 

як в пункті 8.2 

По 1 кожного 

типу 

Рівні ефективності 1/0; 1/1; 

1/2; 2/0; 2/1; 2/2; 3/0; 3/1; 3/2 

Розподіл 

інтенсивності 

світла 

6.4 Вимірювання, 

як в пункті 8.2 

По 1 кожного 

типу 

Тип Е; В1/1; В2/2 

Тип W; А1/1; А2/1; А3/1; В1/2; 

В2/1; В2/2; В3/2 

Тип М; А2/1; А3/1; А2/2; А3/2 

Тип N; А2/1; А3/1; В2/2; В3/2 

Однорідність 

(рівномірність) 

світла 

6.5 Вимірювання, 

як в пункті 8.3 

По 1 кожного 

типу 

Типи Е, W та М рівні або кращі 

ніж 1:10 (допустиме менше 

співвідношення) 

Типи N або кращі ніж 1:15 

(допустиме менше 

співвідношення) 

Максимальний 

фантомний 

сигнал 

6.6 Вимірювання, 

як в пунктах 

8.4 та 8.6 

По 1 кожного 

типу 

Клас 1, 2, 3, 4, 5 

Колір  6.7 Вимірювання, 

як в пункті 8.5 

По 1 кожного 

типу 

Червоний, жовтий, зелений 

Символ 6.8 Заявлено 

виробником 

По 1 кожного 

типу 

S1, S2, якщо застосовно 

Фізичні характеристики 

Вимоги до 

навколишнього 

середовища 

5.1 Вимірювання, 

як в таблиці 

11 

По 1 кожного 

типу 

Клас А, В, С 

Стійкість до 

ударів 

4.3 Вимірювання, 

як в розділі 7, 

таблиці 8 

По 1 кожного 

типу 

Клас IR1, IR2, IR3 

Конструкційні 

характеристик

и виробу 

4.4 Вимірювання, 

як в розділі 7, 

таблиці 9 

По 1 кожного 

типу 
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Кінець таблиці 13 

Проникнення 4.2 Вимірювання, 

як в розділі 7, 

таблиці 10 

По 1 кожного 

типу 

Клас І, ІІ, ІІІ, ІV, V 

Вимоги до електрики  

Електробезпека  5.2 Оцінюється за 

стандартом 

EN 50556 та 

декларується 

виробником 

По 1 кожного 

типу 

EN 50556 

Електромагнітна сумісність 

Електромагнітне 

випромінювання 

5.2 Оцінюється за 

стандартом 

EN 50293 

По 1 кожного 

типу 

EN 50293 

Електромагнітна 

стійкість 

5.2 Оцінюється за 

стандартом 

EN 50293 

По 1 кожного 

типу 

EN 50293 

11.2.3 Звіти про випробування 

Результати визначення типу виробу мають бути задокументовані у 

протоколах випробувань. Усі протоколи випробувань повинні зберігатися 

виробником не менше ніж 10 років після останньої дати виробництва 

світлофора, до яких вони відносяться. 

11.2.4 Обмін результатами інших сторін 

Примітка. Обмін результатами іншої сторони застосовується до всіх систем 
аналізу та оцінки стабільності показників. 

Виробник може використовувати результати визначення типу 

виробу, отримані кимось іншим (наприклад, іншим виробником, як загальна 

послуга для виробників або розробником виробу), для обґрунтування 

власної декларації характеристик щодо виробу, яка виготовлена відповідно 

до тієї ж конструкції (наприклад, розміри) та з використанням сировини, 

компонентів та методів виготовлення того ж виду за умови, якщо: 

— відомо, що результати дійсні для виробу з такими ж суттєвими 

характеристиками, що належать до характеристик виробу; 

— на додаток до будь-якої інформації, необхідної для підтвердження 

того, що виріб має такі ж характеристики, що відносяться до конкретних 
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суттєвих характеристик, інша сторона, яка провела визначення типу 

виробу або доручила його проведення, погодилася1 передати виробнику 

результати та протокол випробувань, які будуть використовуватися для 

визначення типу виробу, а також інформацію про виробничі потужності та 

процес контролю виробництва, яка може бути прийняте до уваги для FPC; 

— виробник, який використовує результати іншої сторони, бере на 

себе відповідальність за те, що виріб має заявлені характеристики, а також 

— гарантує, що виріб має ті ж характеристики, що мають значення 

для продуктивності, що і виріб, який був підданий визначенню типу виробу, 

а також немає істотних відмінностей щодо виробничої потужності та 

процесу управління виробництвом порівняно з тими, що 

використовувалися для виробу, який був підданий визначенню типу виробу 

і 

— має копію висновку про визначення виду виробу, в якому також 

міститься інформація, необхідна для перевірки того, що виріб виготовлена 

за тією ж схемою і з використанням сировини, компонентів і методів 

виробництва того ж виду. 

11.2.5 Поетапне визначення результатів типу виробу 

Для деяких будівельних виробів існують компанії (часто звані 

«системними будинками»), які постачають або забезпечують поставку на 

основі угоди2 деяких або всіх компонентів (наприклад, у разі вікон: профілі, 

ущільнювачі, атмосферні планки)3, який потім виготовляє готовий виріб 

(далі — збирач) на своєму заводі. 

При цьому системний будинок повинен надати «зібраний виріб» з 

використанням компонентів, вироблених ним або іншими особами, на 

визначення типу виробу, а потім зробити звіт про визначення типу виробу 

                                                           
1 Формулювання такої угоди може бути виконане на основі ліцензії, контракту або будь-якого іншого виду 
письмової згоди. 
2 Це може бути, наприклад, контракт, ліцензія або будь-який інший вид письмової угоди, яка також повинна 
містити чіткі положення щодо відповідальності та зобов'язань виробника компонентів (системного будинку, з 
одного боку, та збирача готового виробу – з іншого боку). 
3 Ці підприємства можуть виробляти компоненти, але вони не зобов’язані цього робити. 
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доступним для збирачів, тобто. фактичного виробника товару, розміщеного 

над ринком. 

За умови, що діяльність, для якої юридично створено такий 

системний будинок, включає виробництво/збирання виробу в зібраному 

вигляді, системний будинок може взяти на себе відповідальність за 

визначення типу виробу щодо однієї або кількох суттєвих характеристик 

кінцевого виробу, який згодом провадиться та/або збирається іншими 

фірмами на їхньому власному заводі. 

Щоб врахувати таку ситуацію, у технічній документації може бути 

врахована концепція поетапного визначення типу виробу за умови, що це 

стосується характеристик щодо яких втручається уповноважений орган із 

сертифікації виробу або уповноважена випробувальна лабораторія, як 

зазначено нижче. 

Звіт про визначення типу виробу, який отримав «системний 

будинок» щодо випробувань проведених уповноваженим органом, і який 

надається збирачам, може бути використаний для цілей нормативного 

маркування без того, щоб збирач знову залучав уповноважений орган для 

проведення визначення типу виробу за суттєвою характеристикою 

(характеристиками), які вже були випробувані за умови що: 

— збирач виробляє виріб, який використовує ту ж комбінацію 

компонентів (компоненти з тими ж характеристиками) і тим самим 

способом, що і той, для якого «системний будинок» отримав визначення 

звіту про тип виробу. Якщо цей звіт заснований на комбінації компонентів, 

що не представляє кінцевий виріб, який повинен бути представлений на 

ринку, та/або зібраний не відповідно до інструкції «системного будинку» зі 

збирання компонентів, то збирачу необхідно представити готовий виріб 

для визначення типу виробу; 

— «системний будинок» повідомив виробнику інструкції з 

виготовлення/складання виробу та посібник із встановлення; 

— збирач (виробник) бере на себе відповідальність за правильне 
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збирання виробу відповідно до інструкцій з виготовлення/складання та 

керівництва з монтажу, доведених до його відома компанією «системний 

будинок»; 

— інструкції з виготовлення/складання виробу та керівництва з 

монтажу, доведені до відома збирача (виробника) підприємства, є 

невід'ємною частиною системи фабричного виробничого контролю збирача 

та на них робляться посилання під час складання звіту про тип виробу; 

— збирач здатний надати документальне підтвердження того, що 

комбінація компонентів, яку він використовує, та його спосіб виробництва 

відповідають тому, на який «системний будинок» отримав визначення звіту 

про тип виробу (він повинен зберігати копію визначення звіту про тип 

виробу «системного будинку»); 

— незалежно від можливості посилатися, на підставі угоди, 

підписаної із «системним будинком», на відповідальність та зобов'язання 

останнього за приватним правом, збирач залишається відповідальним за 

відповідність виробу заявленим характеристикам, включаючи як розробку, 

так і виробництво виробу, які він дає, коли наносить на свій виріб 

нормативне маркування. 

11.3 Фабричний виробничий контроль (FPC) 

11.3.1 Загальні положення 

Виробник повинен встановити, документувати та підтримувати 

систему FPC для забезпечення відповідності виробу, що поставляється на 

ринок, заявленим показниками суттєвих характеристик. 

Система FPC повинна складатися з процедур, регулярних перевірок, 

випробувань та/або оцінок, використання результатів для контролю 

сировини та інших вхідних матеріалів, компонентів, обладнання, 

виробничого процесу та виробу. 

Усі елементи, вимоги та положення прийняті виробником мають бути 

систематично документовані у вигляді письмових інструкцій та процедур. 
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Ця документація по системі фабричного виробничого контролю 

повинна забезпечувати загальне розуміння оцінки сталості показників і 

дозволяти перевіряти досягнення необхідних параметрів виробу та 

ефективну роботу системи виробничого контролю. Таким чином, 

заводський виробничий контроль поєднує операційні методи та всі заходи, 

що дозволяють підтримувати та контролювати відповідність виробу 

заявленим характеристикам суттєвих властивостей. 

У випадку, якщо виробник використовував загальні або поетапні 

результати за типом виробу FPC, то він також повинен включати відповідну 

документацію згідно з 11.2.4 та 11.2.5. 

11.3.2 Вимоги 

11.3.2.1 Загальні положення 

Виробник відповідає за організацію ефективного впровадження 

системи FPC відповідно до змісту цього стандарту. Завдання та обов'язки 

в організації виробничого контролю мають бути документовані і ця 

документація має підтримуватись у актуальному стані. 

Повинні бути визначені відповідальність, повноваження та 

взаємовідносини між персоналом, який керує, виконує або перевіряє 

роботу, що впливає на збереження якості виробу. Зокрема, це стосується 

персоналу, який має ініціювати дії, що запобігають виникненню 

невідповідностей виробу, дії у разі виникнення невідповідностей, а також 

виявляти та реєструвати проблеми із збереженням якості виробу. 

Персонал, який виконує роботу, що впливає на збереження якості 

характеристик виробу, має бути компетентним на основі відповідної освіти, 

підготовки, навичок та досвіду, про що мають вестись записи. 

На кожному підприємстві виробник може доручити ці дії особі, яка 

має необхідні повноваження для: 

— визначити процедури для демонстрації збереження якості 

характеристик виробу на відповідних етапах; 

— виявляти та реєструвати будь-які випадки непостійності; 
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— виявляти необхідні методи для усунення випадків непостійності. 

Виробник повинен розробити та підтримувати в актуальному стані 

документи, що визначають фабричний виробничий контроль. Документація 

та процедури виробника повинні відповідати виробу та виробничому 

процесу. Система FPC повинна забезпечувати відповідний рівень 

впевненості у збереженні параметрів виробу. Це включає: 

а) підготовку оформлених процедур та інструкцій, що стосуються 

операцій виробничого контролю на заводі, відповідно до вимог технічної 

специфікації, на яку надається посилання; 

b) ефективне виконання цих процедур та інструкцій; 

c) реєстрацію цих операцій та їх результатів; 

d) використання цих результатів для виправлення будь-яких 

відхилень, усунення наслідків таких відхилень, усунення будь-яких 

випадків невідповідності та, при необхідності, перегляду FPC для усунення 

причини непостійності характеристик. 

Якщо має місце субпідряд, виробник повинен зберегти загальний 

контроль над виробом та забезпечити отримання всієї інформації, 

необхідної для виконання своїх обов'язків відповідно до цього стандарту. 

Якщо у виробника частина виробу спроектована, виготовлена, 

зібрана, упакована, оброблена та/або маркована субпідрядним способом, 

FPC субпідрядника може бути прийнята до уваги, якщо це є доречним для 

даного виробу. 

Виробник, який передає всю свою діяльність на субпідряд, за 

жодних обставин не може передавати вищезазначені обов'язки 

субпідряднику. 

Примітка. Виробники, які мають систему FPC, що відповідає EN ISO 9001 та 
враховує положення цього стандарту, вважаються такими, що відповідають вимогам 
FPC Регламенту (ЄС) № 305/2011. 
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11.3.2.2 Обладнання 

11.3.2.2.1 Тестування 

Все вагове, вимірювальне та випробувальне обладнання має бути 

відкаліброване та регулярно перевірятися відповідно до документованих 

процедур, частоти та критеріїв. 

11.3.2.2.2 Виробництво 

Все обладнання, яке використовується у виробничому процесі, 

повинно регулярно перевірятися та обслуговуватися, щоб використання, 

зношування або несправність не призводили до невідповідностей у 

виробничому процесі. Огляди та технічне обслуговування повинні 

проводитися та реєструватися відповідно до письмових інструкцій 

виробника, а записи зберігатися протягом періоду, визначеного у 

процедурах FPC виробника. 

11.3.2.3 Сировина та компоненти 

Специфікації всіх вхідних сировинних матеріалів та компонентів 

мають бути задокументовані, а також перевірено для забезпечення їх 

відповідності. У разі використання компонентів, що постачаються в 

комплекті, система збереження якості характеристик компонента повинна 

відповідати вимогам, наведеним у відповідній гармонізованій технічній 

специфікації на цей компонент. 

11.3.2.4 Відстеження та маркування 

Окремі світлофори та складові їх частин повинні бути ідентифіковані 

та відстежувані щодо їхнього виробничого походження. Виробник повинен 

мати письмові інструкції, що забезпечують регулярний контроль процесів, 

пов'язаних із нанесенням кодів відстеження та/або маркування. 

11.3.2.5 Контроль у процесі виробництва 

Виробник повинен встановити правила, що забезпечують постійне 

досягнення необхідних показників всіх параметрів. 

Виробник повинен проводити та підтримувати виробниче, 

контрольне, вимірювальне або випробувальне обладнання у такому стані, 
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який буде забезпечувати виробництво виробу відповідно до ІТТ, 

незалежно від того, належить воно йому чи ні. Устаткування має 

використовуватися відповідно до специфікації або випробувальної базової 

системи, на яку посилається характеристика. 

11.3.2.6 Тестування та оцінювання виробу 

Виробник повинен встановити процедури, що забезпечують 

підтримку заявлених значень характеристик, що він декларує. Такими 

характеристиками та засобами контролю є: 

Таблиця 14 — Мінімальна періодичність випробувань для 

тестування та оцінки виробу в рамках FPC 

Власність 

Пункт з вказаним 

відповідним 

методом 

випробування (за 

наявності) 

Мінімальна 

періодичність 

випробувань 

Мінімальна 

кількість зразків 

Координати 

кольоровості 

6.7 Колір сигналу 

світлофора 
На одну партію 5 %, мінімум 1 

Оптичні 

характеристики 

(інтенсивність 

світла) 

6.3 Інтенсивність 

світла 

світлофора 

На одну партію 5 %, мінімум 1 

Виробник повинен реєструвати результати випробувань, зазначених 

вище. Ці записи повинні включати таку інформацію: 

— ідентифікацію випробуваного світлофора; 

— дату відбору проб та випробування, якщо це можливо 

(інформація повинна відображати різницю у часі між виготовленням та 

випробуванням); 

— методи проведених випробувань; 

— результати випробувань; 

— ім'я (імена) особи (осіб), яка проводила (що проводили) 

випробування. 
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11.3.2.7 Невідповідний виріб 

Виробник повинен мати документ де зазначається, яким чином виріб 

не відповідає вимогам. Такі випадки повинні реєструватися в міру їх 

виникнення і ці записи повинні зберігатися протягом періоду, що 

зазначений в письмових документах виробника. 

Якщо виріб не відповідає критеріям приймання, застосовуються 

положення про невідповідний виріб, негайно вживаються необхідні заходи, 

а виріб/партії, що не відповідають вимогам, повинні бути відсіяні та 

належним чином ідентифіковані. 

Після усунення несправності відповідне випробування чи перевірки 

повторюють. 

Результати контролю та випробувань мають бути належним чином 

зареєстровані. Опис виробу, дата виготовлення, прийнятий метод 

випробування, результати випробування та критерії приймання повинні 

бути внесені до документації за підписом особи, відповідальної за 

контроль/випробування. 

Щодо будь-якого результату контролю, що не відповідає вимогам 

цього стандарту, у документації повинні бути зазначені коригувальні 

заходи, вжиті для виправлення ситуації (наприклад, проведення 

додаткового випробування, зміна процесу виробництва, викидання або 

повернення виробу). 

11.3.2.8 Усунення виявлених помилок 

Виробник повинен мати задокументовані процеси, які дозволяють 

розпочати дії щодо усунення виявлених помилок з метою запобігання їх 

повторенню. 

Якщо результати контролю чи випробувань показують, що виріб 

відповідає вимогам, негайно мають бути вжиті необхідні виправні дії. 

Вироби (або партії), які не відповідають вимогам, повинні бути поміщені до 

карантину та належним чином ідентифіковані. 



прДСТУ EN 12368:202Х 

39 

Після усунення невідповідності виробу має бути повторно 

протестований. Якщо усунення дефекту неможливо, виріб повинна бути 

відкинута, якщо тільки замовник не прийме її у відремонтованому або 

виправленому вигляді. Приймання виробу замовником має бути 

підтверджено письмово. 

Для будь-якої виробу, поставленої до отримання результатів 

випробувань, має бути передбачена процес та запис для повідомлення 

клієнтів. Для будь-якого виробу, який визнаний таким, що не відповідає ІТТ, 

повинна бути передбачена процедура повернення. 

11.3.2.9 Переміщення, зберігання та упаковка 

Виробник повинен мати процес, що передбачає методи поводження 

з виробом і повинен забезпечувати необхідне місце для зберігання, що 

запобігає пошкодженню або псуванню. 

11.3.3 Вимоги до конкретного виробу 

Система FPC має враховувати цей стандарт та гарантувати, що 

виріб, яка постачається на ринок, відповідає заявленим характеристикам. 

Система для конкретного виробу повинна включати FPC, де 

визначені процедури для демонстрації відповідності виробу на відповідних 

етапах, а саме: 

a) контроль та випробування, які повинні бути проведені до та/або 

під час виробництва відповідно до частоти, встановленої в плані 

випробувань FPC, та/або 

b) перевірки та випробування, які мають проводитися на готовій 

виробу відповідно до частоти, встановленої у плані випробувань FPC. 

Якщо виробник використовує лише готовий виріб, то операції за 

пунктом b) повинні призвести до аналогічного рівня відповідності виробу, 

якби FPC була проведена під час виробництва. 

Якщо виробник виконує частину виробництва самостійно, операції з 

пункту б) можуть бути скорочені та частково замінені операціями з пункту 
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а). Зазвичай, що більше частин виконує виробник, то більше операцій з 

пункту б) може бути замінено операціями з пункту а). 

У будь-якому випадку операція повинна призвести до аналогічного 

рівня відповідності виробу, якби FPC була проведена під час виробництва. 

Примітка. Залежно від конкретного випадку необхідно виконувати операції 

наведеним у пунктах а) та б). 

Операції під пунктом а) відносяться до проміжних станів виробу, як 

на виробничих механізмах та їх настроювання, так і на вимірювальному 

устаткуванні тощо. Ці види контролю та випробувань та їх частота повинні 

обиратися з урахуванням типу та складу виробу, процесу виробництва та 

його складності, чутливості характеристик виробу до змін параметрів 

виробництва тощо. 

Виробник повинен створити та вести записи, які забезпечують доказ 

того, що виріб була відібрана та випробувана. Ці записи повинні чітко 

показувати, чи задовольняє виріб встановленим критеріям приймання і 

мають бути доступні протягом не менше трьох років. 

11.3.4 Початкова перевірка фабрики та FPC 

Початкова перевірка заводу та FPC повинна проводитись після 

завершення виробничого процесу та початку експлуатації. Документація 

заводу та FPC повинна бути перевірена щодо виконання вимог 6.3. 

У ході перевірки мають бути перевірені: 

a) всі ресурси, необхідні для досягнення характеристик виробу, 

включених до цього стандарту, є і правильно реалізовані; 

b) процедури FPC, відповідно до документації, дотримуються на 

практиці; 

c) виріб відповідає зразкам типу виробу, для яких відповідність 

показників виробу був перевірений DoP. 

Усі місця, де проводиться остаточне складання або випробування 

відповідної виробу, повинні бути оцінені для перевірки наявності та 

виконання вищезазначених умов: a)-c). Якщо система FPC охоплює більше 
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одного виробу виробничої лінії або процесу, то оцінку загальних вимог не 

потрібно повторювати під час оцінки FPC для іншого виробу, виробничої 

лінії або процесу. 

Усі оцінки та їх результати мають бути задокументовані у звіті про 

первинну перевірку. 

11.3.5 Постійне спостереження за FPC 

Нагляд за FPC має проводитися раз на рік. Нагляд за FPC повинен 

включати огляд плану(ів) випробувань FPC та виробничого процесу(ів) для 

кожного виробу, щоб визначити, чи були внесені будь-які зміни з моменту 

останньої оцінки чи нагляду. Повинна бути проведене оцінювання 

значимості будь-яких змін. 

Перевірки повинні проводитися для того, щоб переконатися, що 

плани випробувань правильно виконуються, а виробниче обладнання — 

правильно обслуговується і проходить через відповідний проміжок часу. 

Записи випробувань та вимірювань, проведених у процесі 

виробництва та щодо готової виробу, повинні бути перевірені для 

переконання, що отримані значення відповідають значенням для зразків 

представлених для визначення типу виробу, і до невідповідної виробу були 

вжиті правильні дії. 

11.3.6 Порядок внесення змін 

Якщо у виріб, виробничий процес або систему FPC вносяться зміни 

які можуть вплинути на будь-яку з характеристик виробу, заявлених 

відповідно до цього стандарту, всі характеристики на які може вплинути 

зміна, повинна бути піддана визначенню типу виробу згідно з 11.2.1. 

У відповідних випадках має бути проведена повторне оцінювання 

фабрики та системи FPC за тими напрямками, на які можуть вплинути 

зміни. 

Усі оцінки та їх результати мають бути задокументовані у звіті. 
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11.3.7 Одноразовий виріб, продукція попереднього 

виробництва (наприклад, прототипи) та вироби, виготовлені у дуже 

невеликій кількості 

Устаткування для регулювання дорожнього руху — світлофори 

виготовлені як поодинокі прототипи, оцінені до налаштування повного 

виробництва, виготовлена в дуже малих кількостях, менше 100 на рік і 

повинні проходити оцінку наступним чином. 

Для оцінки типу застосовуються положення третього пункту 11.2.1, а 

також такі додаткові положення: 

— у разі протопитів, зразки для випробувань повинні бути 

представлені для майбутнього виробництва та бути відібрані виробником; 

— на прохання виробника результати оцінки дослідних зразків 

можуть бути включені в сертифікат або протоколи випробувань, видані 

залученою третьою стороною. 

Система FPC одноразової виробу та виробу, що виробляється у 

дуже малих кількостях, повинна забезпечувати достатність сировини 

та/або компонентів для виробництва виробу. Положення про сировину 

та/або компоненти повинні застосовуватися лише у відповідних 

випадках. Виробник повинен вести записи, які дають змогу простежити 

виріб. 

Для дослідних зразків, коли передбачається перехід до серійного 

виробництва, первісна перевірка фабрики та FPC має бути проведена до 

того, як виробництво вже запущене та/або FPC вже використовується на 

практиці. Оцінюється: 

— FPC-документація; і 

— фабрика. 

При початковій оцінці фабрики та FPC має бути перевірено: 

a) що всі ресурси, необхідні для досягнення характеристик виробу та 

включені до цього стандарту будуть доступні, та 

b) що процедури FPC відповідно до документації будуть 
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запроваджені та дотримуватися на практиці і 

c) що існують процедури, які демонструють виробничі процеси на 

фабриці та можуть виробляти виріб, відповідний вимогам цього стандарту, 

і що виріб буде таким самим, як зразки використані для визначення типу 

виробу. 

Після того, як серійне виробництво повністю налагоджено, 

застосовуються положення підрозділу 11.3. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

ВИПРОБУВАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИМОГИ 

 

Таблиця А.1 — Випробування, затвердження та вимоги 

Параметри виробивності 
Перевірити чи 

підтвердити 
Пункт Вимоги Пункт 

1 2 3 4 5 

Розмір:                                   200 мм 

                                               300 мм 
підтвердити 6.2 ±10 % 6.2 

Стійкість до ударів:  

      клас IR1 

             клас IR2 

             клас IR3 

перевірити Таблиця 8 
Клас обраний 
регулюючим 
органом 

4.1 

Випадкова вібрація 

перевірити Таблиця 9 

Відсутність 

пошкоджень, 

через які виріб 

відповідає 

вимогам 

4.1 

Випромінювання: 

       IP55 

        IP54 

        IP44 

        IP34 

перевірити Таблиця 10 
Клас обраний 
регулюючим 
органом 

4.2 

Діапазон температур: 

     Клас А 

Клас В 

Клас С 

перевірити Таблиця 10 
Клас обраний 
регулюючим 
органом 

5.1 

Електробезпека 
підтвердити  

Клас обраний 
регулюючим 
органом 

5.2 

Інтенсивність світла 

 

Рівень продуктивності 1/0; 1/1; 1/2 

Рівень продуктивності 2/0; 2/1; 2/2 

Рівень продуктивності 3/0; 3/1; 3/2 

Затемнений режим роботи Клас D0 

Клас D1 

перевірити 8.2 Мінімум та 

максимум 

Як зазначено 

виробником 

6.3 
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Кінець таблиці А.1 

1 2 3 4 5 

Дистриб. Інтенсивність світла 

Тип Е                                   Клас В 

Тип W                                  Клас А/В 

Тип M                                   Клас А 

Тип N                                  Клас А/В 

перевірити 8.2 Максимум 6.4 

Однорідність світла 

Тип Е, W та М 

Тип N 

перевірити 8.3 

 

≥ 1:10 

≥ 1:15 

6.5 

Максимальний фантомний сигнал 

Клас 1 

Клас 2 

Клас 3 

Клас 4 

Клас 5 

перевірити 8.4 

червоний/ 

жовтий 

>1 

>5 

>4 

>8 

>16 

зелений 

>1 

>5 

>8 

>16 

>16 

6.6 

Колір сигналів світлофора 

Червоний 

Жовтий 

Зелений  

перевірити 8.6 

В межах 

кольоровості 

таблиці 7 

6.7 

Комбіновані кольори (за 

необхідністю) перевірити 8.6 

В межах 

кольоровості 

таблиці 7 

6.7 

Клас S1 

Клас S1 
підтвердити 6.8 

100 % Таблиця 1 

50 % Таблиця 1 
6.8 

Фоновий екран підтвердити 6.9   

 

 

  



прДСТУ EN 12368:202Х 

46 

ДОДАТОК ZА 

(довідковий) 

 

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ СТОСОВНО ПОЛОЖЕНЬ ЄС 

ПОСТАНОВА ПРО БУДІВЕЛЬНИЙ ВИРІБ 

ZА.1 Сфера застосування та відповідні характеристики 

Цей стандарт підготовлений відповідно до мандату  

M/111 "Circulation Fixtures", наданого CEN Європейською комісією та 

Європейською асоціацією вільної торгівлі. 

Якщо цей стандарт цитується в Офіційному журналі Європейського 

Союзу (OJEU), то положення цього стандарту, наведені в цьому додатку, 

вважаються такими, що відповідають положенням відповідного мандату 

згідно з Регламентом (ЄС) № 305/2011. 

У цьому додатку розглядається маркування CE світлофорів, 

призначених для використання наведених у таблиці ZA.1, і наведені 

відповідні положення. 

Даний додаток має ту саму область застосування, що і пункт 1 цього 

стандарту, що відноситься до аспектів, що охоплюються мандатом, та 

визначається таблицею ZA.1. 

Таблиця ZA.1 — Відповідні пункти для виробу та передбачуваного 

використання 

Будівельний виріб: Устаткування для регулювання дорожнього руху — світлофори 

Призначення: Світлофори, що встановлюються стаціонарно для навчання учасників 

дорожнього руху, з червоними, жовтими та зеленими сигналами для кола розміром  

200 мм та 300 мм, оснащені козирками, капюшонами тощо, які призначені для 

використання. Переносні світлофори спеціально виключені із цього стандарту. 

Основні характеристики 
Пункти цього та інших 

стандартів, що відносяться 
до суттєвих характеристик 

Нормативні 
класи 

Примітка 

1 2 3 4 

Характеристики 

видимості 
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Кінець таблиці ZA.1 

1 2 3 4 

Інтенсивність світла 

сигналів світлофора 6.3 

6.3 Немає  Клас продуктивності 

Розподіл інтенсивності 

світла 

6.4 Немає  

 

Затверджене значення 

Однорідність 

(рівномірність) 

яскравості 6.5 

6.5 Немає  

 

Затверджене 

співвідношення 

значення 

Фантомне зображення    

Максимальний 

фантомний сигнал 

6.6 Немає  

 

Клас продуктивності 

Координати колірності    

Кольори сигналів 

світлофора 

6.7 Немає  

 

Пройшов/не пройшов 

Довговічність 

 

Механічні оптичні 

характеристики 

 Немає  

 

Клас 

 

ІР Комплекті сигнали 

та/або Замінні деталі 

Небезпечні засоби   Повітря 

Суміш «х» = менше 

ніж «у» ppm 

Або NPD 

Затвердження характеристик виробу, пов'язаних із певними 

суттєвими характеристиками, не потрібне в тих державах-членах ЄС, де 

немає нормативних вимог до цих характеристик для передбачуваного 

використання виробу. 

У цьому випадку виробники, які розміщують свій виріб на ринку цих 

держав-членів, не зобов'язані визначати або декларувати характеристики 

своєї виробу щодо цих суттєвих характеристик і для них може бути 

використаний варіант "Характеристики не визначені" (NPD) в інформації, 

що супроводжує маркування CE, та у затверджених характеристиках 

(дивитись ZA.3). 
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ZА.2 Процедура для AVCP Устаткування для регулювання 

дорожнього руху — світлофори 

ZА.2.1 Система(и) AVCP 

Система(и) AVCP Устаткування для регулювання дорожнього  

руху — світлофори вказані у таблиці ZA.1, встановлені рішенням  

Комісії ЄС 96/579/EC та наведеним у додатку III мандата для 

освітлювальних пристроїв (M/111), наведені в таблиці ZA.2 для 

наведеного(их) передбачуваного(их) використання(ь) та відповідного(их) 

рівня(ів) або класу(ів) виконання. 

Таблиця ZA.2 — Система(и) AVCP 

Виріб(и) 
Передбачуване(і) 

використання 

Рівень(ні) або 

клас(и) 

продуктивності 

Система(и) 

AVCP 

Устаткування для 

регулювання 

дорожнього руху 

— світлофори 

Світлофори вказані для 

навчання учасників 

дорожнього руху, з 

червоними, жовтими та 

зеленими сигнальними з 

200 мм та 300 мм 

кругами. Переносні 

світлофори спеціально 

виключені із цього 

стандарту. 

 

1 

Система 1: Дивитись Регламент (ЄС) № 305/2001 (CPR) Додаток V, 1.2 

AVCP Устаткування для регулювання дорожнього руху — 

світлофори, наведені у таблиці ZA.1, повинні проводитись відповідно до 

процедур AVCP, зазначених у таблиці ZA.3, внаслідок застосування 

наведених у ній пунктів цього або іншого європейського стандарту. Зміст 

завдань уповноваженого органу повинен бути обмежений тими суттєвими 

характеристиками, що передбачені у Додатку III відповідного мандату, 

якими виробник має намір заявити. 
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Таблиця ZA.3 — Призначення завдань AVCP для Устаткування та 

регулювання дорожнього руху — світлофори в системі 1 

Завдання Зміст завдання 
AVCP застосовні 

положення 

Завдання для 

виробника 

Фабричний 

виробничий контроль 

(FPC) 

Параметри, що 

відносяться до суттєвих 

характеристик таблиці 

ZA.1, що значимі для 

передбачуваного 

використання та 

затверджені 

11.3 

Подальші 

випробування зразків, 

взятих на фабриці, 

відповідно до плану 

випробувань 

Суттєві характеристики 

таблиці ZA.1, що значимі 

для передбачуваного 

використання та 

затверджені 

11.3 

Завдання для 

уповноваженого 

органу для 

сертифікації 

виробу 

визначення типу 

виробу на основі 

типових випробувань 

(включаючи відбір 

зразків), розрахунку 

типу, табличних 

значень або опис 

документації виробу 

[істотні характеристики 

таблиці ZA.1, що 

стосуються 

передбачуваного 

використання, 

наведеного у додатку III 

до мандату] 

11.2 

Початкова перевірка 

фабрики-виробника 

та FPC 

Параметри, що 

відносяться до суттєвих 

характеристик таблиці 

ZA.1, що мають значення 

для передбачуваного 

використання, заявлені, а 

саме [наведені в додатку 

III до мандату]. 

Документація FPC. 

11.3 

Постійне 

спостереження, 

аналіз та оцінювання 

FPC 

Параметри, що 

стосуються суттєвих 

характеристик таблиці 

ZA.1, що стосуються 

передбачуваного 

використання, які 

заявлені, а саме 

[наведені у додатку III до 

мандату]. Документація з 

FPC 

11.3 
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ZА.2.2 Декларація технічних показників (DoP) 

ZА.2.2.1 Загальні положення 

Виробник складає DoP і наносить маркування CE на основі різних 

систем AVCP, викладених у Додаток V до Регламенту (ЄС) № 305/2011: 

— фабричний виробничий контроль та подальші випробування 

зразків, що проводяться виробником відповідно до встановленого плану 

випробувань; і 

— сертифікат збереження характеристик, виданий уповноваженим 

органом сертифікації виробу на підставі визначення типу виробу, основі 

типових випробувань (включаючи відбір зразків), типу розрахунків, 

табличних значень або описової документації на виріб, початкової 

перевірки фабрики-виробника, виробничого контролю, постійного 

спостереження, аналізу та оцінки. 

ZА.2.2.2 Зміст 

Зразок DoP наведено у Додатку III до Регламенту (ЄС) № 305/2011. 

Відповідно до цього Регламенту, DoP повинен містити, таку 

інформацію: 

— найменування типу товару, котрому було складено декларацію 

показників; 

— система або системи AVCP будівельного виробу наведені у 

додатку V до CPR; 

— номер посилання та дата випуску гармонізованого стандарту, 

використаного для оцінки кожної суттєвої характеристики; 

— якщо можливо, номер посилання на використану спеціальну 

технічну документацію та вимоги, яким відповідає виріб за твердженням 

виробника. 

Окрім того, DoP повинен містити: 

(а) передбачуване використання або види використаної 

будівельного виробу відповідно до узгодженої технічної вимоги; 
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(b) перелік суттєвих характеристик, визначених узгодженою 

технічною вимогою для вказаного використання або видів їх видів; 

(c) показники хоча б однієї з характеристик будівельного виробу, що 

стосуються вказаного передбачуваного використання або їх видів; 

(d) де застосовуються параметри будівельного виробу за рівнями, 

класами або в описі, при необхідності на основі розрахунку щодо його 

основних характеристик визначених відповідно до рішення Комісії щодо 

його параметрів, за якими виробник повинен заявити про характеристики 

виробу коли його буде розміщено на ринку або за рішенням Комісії щодо 

його граничних рівнів які підлягають заяві; 

(e) виконання тих основних характеристик будівельного виробу, які 

пов'язані з цільовим призначенням або використанням, зважаючи на 

положення коли виробник має намір випустити виріб на ринок; 

(f) для перерахованих основних характеристик, для яких немає 

затверджень, необхідно використовувати літери NPD (No Performance 

Determined); 

Щодо постачання DoP застосовується стаття 7 Регламенту (ЄС)  

№ 305/2011. 

Інформація, наведена у статті 31 або, залежно від обставин, у статті 

33 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH), має бути надана разом із DoP. 

[У разі конструкторських виробів методи визначення властивостей, 

що відносяться до Основної робочої вимоги (BWR) № 1 «Механічна 

міцність та стійкість» (включаючи такі параметри BWR № 4 «Безпека у 

використанні», що відносяться до механічної міцності та стійкості) та 

параметри BWR № 2 «Стійкість до вогню» повинні бути вказані як 

інформація, що супроводжує маркування CE. 

ZА.2.2.3 Приклад DoP 

Нижче наведено приклад змісту DoP 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

1. Унікальний ідентифікаційний код типу виробу  

Дорожні сигнали 

хххх 

2. Тип, партія, серійний номер або будь-який інший елемент, що 

дозволяє ідентифікувати будівельний виріб відповідно до вимог статті 

11(4): 

Номер типу 

3. Цільове призначення або застосування будівельного виробу 

відповідно до чинної гармонізованої технічної специфікації, передбаченої 

виробником: 

Дорожні вироби — світлофори. EN 12368 

4. Ім’я, зареєстрована торгова назва, зареєстрована торгова марка 

та контактна адреса виробника відповідно до вимог Статті 11(5): 

Адреса виробника 

Тел. + 

Факс: + 

Імейл: 

5. Якщо можливо, ім'я та контактну адресу уповноваженого 

представника чиї повноваження охоплюють завдання, наведені у  

статті 12(2), 

Адреса уповноваженого представника 

Тел. + 

Факс: + 

Імейл: 

6. Система або системи оцінки та перевірки постійності 

характеристик будівельного виробу, як наведено у CPR, Додаток V: 

Система 1 

7. У разі декларування характеристик будівельного виробу, на яку 

поширюється дія гармонізованого стандарту: 
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Уповноважений орган із сертифікації фабричного виробничого 

контролю № 5678 провів початкову перевірку підприємства та виробничого 

контролю, а також постійне спостереження, аналіз, оцінку виробничого 

контролю та видав відповідний сертифікат. 

8. Вказана ефективність роботи 

Основні характеристики Параметри 

Гармонізовані 

технічні 

характеристики 

Оптичні параметри  

EN 12368 

Інтенсивність світла сигналів 

світлофора 

Клас/ 

Досягнуті класи  

Розподіл сили світла 
Клас/ 

Досягнуті класи  

Однорідність (рівномірність) 

яскравості 

Клас/ 

Досягнуті класи  

Максимальний фантомний сигнал 
Клас/ 

Досягнуті класи  
 

Колір сигналів світлофора Відповідає вимогам  

Довговічність 

 
механічний 

 
оптичні параметри 

 

 

 

Клас/ 

Досягнуті класи 

 

Клас ІР для сигналів 

та замінний деталей 

 

Небезпечні речовини  

Повітря 

Речовина «х» = 

менше ніж «у» ррm 

Або – NPD  

10. Параметри виробу, наведені у пунктах 1 та 2, відповідають 

заявленим характеристикам у пункті 8. 

Ця декларація про робочі параметри видана під відповідальність 

виробника, наведеного у пункті 4. 

Підписано від імені та за дорученням виробника: 

………………………….. ………………………….. ………………………….. 

(Ім’я та функція) (Місце та дата видачі) (Підпис) 
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ZА.3 Маркування та позначення СЕ 

Символ маркування СЕ повинен відповідати загальним положенням, 

викладеним у статті 30 Регламенту (ЄС) № 765/2008, і має бути чітко 

нанесений, бути видимим, розбірливим та незмивним. 

— на Устаткуванні для регулювання дорожнього руху — світлофори 

або 

— на прикріпленій до нього табличці. 

Якщо це неможливо або не гарантується у зв'язку з особливостями 

виробу, вона має бути прикріплена: 

— на упаковці; 

— на супроводжувальних документах. 

За маркуванням СЕ повинні слідувати: 

— дві останні цифри року, в якому вона була вперше нанесена; 

— найменування та зареєстрована адреса виробника або 

ідентифікаційний знак, що дозволяє легко визначити найменування та 

адресу виробника; 

— унікальний ідентифікаційний код типу виробу; 

— номер декларації про результати параметрів [див. приклад DoP] 

— рівень чи клас вказаних параметрів [див. приклад DoP] 

— датоване посилання на узгоджену технічну характеристику, що 

застосовується; 

— ідентифікаційний номер уповноваженого органу; 

— цільове використання, як зазначено в узгодженій технічній 

характеристиці. 

Маркування CE має бути нанесене до розміщення на будівельному 

виробі піктограми або будь-якого іншого знаку, який помітно вказує на 

особливий ризик або використання. 
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Відповідне  

маркування СЕ 

1234 
Ідентифікаційний номер 

особи яка сертифікує 

AnyCo Ltd, P.O. Box 21, B -1050 

Назва або 

ідентифікаційний знак і 

зареєстрована адреса 

виробника 

15 

Останні дві цифри року, в 

якому було нанесено 

маркування 

Any 001 Номер DoP 

EN 12368 2015 

Датований номер 

застосованого стандарту, 

який вказаний в OJEU 

Устаткування для регулювання дорожнього руху — 

світлофори 
 

Ударостійкість 

Інтенсивність світла 

Розподіл сили світла 

Однорідність (рівномірність) 

яскравості 

Максимальний фантомний 

сигнал або сигналу світлофора 

 

Небезпечна речовина 

Клас IR 2 

Клас 2 

Тип Е 

 

≥ 1:10 

Клас 2 

В межах таблиці 7 

EN 12368 

NPD 

Опис виробу та 

інформація про 

регульовані 

характеристики 

(Інші характеристики не відносяться до даного типу 

виробу) 

Рисунок ZA.1 — Приклад інформації про маркування СЕ виробу за 

системою AVCP 1 

На додаток до будь-якої конкретної інформації щодо небезпечних 

речовин, наведеної вище, виріб повинен супроводжуватися коли це 

необхідно та у відповідній формі з документацією та переліком будь-якого 

законодавства щодо небезпечних речовин, на відповідність якому 

претендує інформація з цим законодавством. 

Примітка. Європейське законодавство без національних відступів не 
обов'язково згадувати.  
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8 ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT) 

Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. 

Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12год + 12 год цикл) 

 

  

http://shop.uas.org.ua/ua/catalogsearch/advanced/result/?name=&undnc_classificator_code=&undnc_document_code=ДСТУ%20IEC%2060068-2-30:2015%20(IEC%2060068-2-30:2005,%20IDT)


прДСТУ EN 12368:202Х 

60 

Код згідно з НК 004: 93.080.30 

 

Ключові слова: устаткування, світлофор, фантомний сигнал, 

інтенсивність світла, сигнал світлофора. 
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