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VEDLEGG IV

GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR-
SYKLER MED TO OG TRE HJUL

Tillegg 1 Glødelamper i gruppe R2

Tillegg 2 Glødelamper i gruppe H1

Tillegg 3 Glødelamper i gruppe H2

Tillegg 4 Glødelamper i gruppe H3

Tillegg 5 Glødelamper i gruppe H4

Tillegg 6 Glødelamper i gruppe HS1

Tillegg 7 Glødelamper i gruppe HB3

Tillegg 8 Glødelamper i gruppe HB4

Tillegg 9 Glødelamper i gruppe H7

Tillegg 10 Glødelamper i gruppe HS2

Tillegg 11 Glødelamper i gruppe S1 og S2

Tillegg 12 Glødelamper i gruppe S3

Tillegg 13 Glødelamper i gruppe S4

Tillegg 14 Glødelamper i gruppe P21W

Tillegg 15 Glødelamper i gruppe P21/5W

Tillegg 16 Glødelamper i gruppe R5W

Tillegg 17 Glødelamper i gruppe R10W

Tillegg 18 Glødelamper i gruppe T4W

Tillegg 19 Glødelamper i gruppe C5W

Tillegg 20 Glødelamper i gruppe C21W

Tillegg 21 Glødelamper i gruppe W3W

Tillegg 22 Glødelamper i gruppe W5W

Tillegg 23 Eksempel på typegodkjenningsmerke for deler

Tillegg 24 Glødetrådens lyssentrum og form

1. SØKNAD OM TYPEGODKJENNING AV DELER FOR EN GLØDELAMPE

1.1. Søknaden om typegodkjenning av deler for en glødelampe, innsendt i samsvar med artikkel 3 i direktiv
92/61/EØF, skal dessuten inneholde følgende:

1.1.1. tegninger i tre eksemplarer, som er tilstrekkelig detaljert til at typen kan identifiseres,

1.1.2. en kort teknisk beskrivelse,

1.1.3. fem prøver av hver farge det er innsendt søknad for.

1.2. Dersom en type glødelampe bare ved varemerke eller handelsnavn skiller seg fra en type som allerede er
typegodkjent, er det tilstrekkelig å sende inn:



1.2.1. en erklæring fra lampeprodusenten om at den typen som er innlevert, er identisk (unntatt med hensyn til
varemerke eller handelsnavn) med og er produsert av samme produsent som den typen som allerede er
godkjent, der sistnevnte identifiseres med sin typegodkjenningskode,

1.2.2. to prøver påført det nye varemerket eller handelsnavnet.

2. TILLEGGSKRAV MED HENSYN TIL MERKING OG PÅSKRIFTER PÅ GLØDELAMPER

2.1. Glødelamper som det søkes om typegodkjenning av deler for, skal på sokkelen eller på lyspæren (i sistnevnte
tilfelle må lysstyrken ikke reduseres) være påført:

2.1.1. søkerens varemerke eller handelsnavn,

2.1.2. den nominelle spenningen,

2.1.3. den internasjonale betegnelsen for den relevante gruppen,

2.1.4. den nominelle effekten (for hovedglødetråd/sekundærglødetråd i lamper med to glødetråder, i nevnte
rekkefølge); det er ikke nødvendig å oppgi dette separat dersom det er en del av den internasjonale
betegnelsen for den relevante gruppen glødelamper,

2.1.5. et felt som er stort nok til at typegodkjenningsmerket kan påføres.

2.2. Feltet nevnt i nr. 2.1.5, skal angis på tegningene som er vedlagt søknaden om typegodkjenning av deler.

2.3. Andre angivelser enn dem som er nevnt i nr. 2.1, kan påføres forutsatt at de ikke reduserer lysstyrken.

3. TYPEGODKJENNING AV DELER FOR EN GLØDELAMPE

3.1. Dersom alle prøvene av en type glødelampe som er innlevert i samsvar med nr. 1.1.3 eller 1.2.2, oppfyller
kravene i dette vedlegg, innvilges det typegodkjenning av deler.

3.2. Et typegodkjenningsmerke for deler i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 i direktiv 92/61/EØF skal
påføres i feltet nevnt i nr. 2.1.5.

3.3. Tillegg 23 til dette vedlegg viser et eksempel på et typegodkjenningsmerke for deler.

4. TEKNISKE KRAV

4.1. De tekniske kravene tilsvarer dem som er oppført i nr. 2.1 og nr. 3 i FN/ECE-reglement nr. 37, som er
konsolidert ved følgende dokument:

— revisjon 2, som omfatter endringsserie 02 og 03, rettelse 2 og tillegg 1-9 til endringsserie 03.

5. PRODUKSJONSSAMSVAR

5.1. Glødelamper som er typegodkjent i henhold til dette vedlegg, skal være produsert slik at de er i samsvar med
den godkjente typen, ved at de oppfyller de merkingskrav og tekniske krav som er oppført i nr. 2.1, 3.2 og 4
ovenfor, og i de relevante tilleggene til dette vedlegg.

5.2. For å kontrollere at kravene i nr. 5.1 er oppfylt, skal kontroll av produksjonen foretas etter framgangsmåten
beskrevet i nr. 4 og i vedlegg 6, 7, 8 og 9 i FN/ECE-reglement nr. 37, som definert i nr. 4.1.

5.3. Typegodkjenningen for deler som innvilges for en type glødelampe i henhold til dette vedlegg, kan trekkes
tilbake dersom kravene i nr. 5.1 og 5.2 ikke er oppfylt, eller dersom en glødelampe som er påført et
typegodkjenningsmerke, ikke er i samsvar med den godkjente typen.
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Tillegg 1

Glødelamper i gruppe R2

R2/1

Tegningene skal vise bare glødelampens viktigste dimensjoner.

Elektriske og fotometriske egenskaper

Serieproduserte glødelamper Standardglødelampe

Nominelle verdier Volt 6(1) 12(1) 24(1) 12(1)

Watt 45 40 45 40 55 50 45 40

Prøvingsspenning Volt 6,3 13,2 28 13,2

Objektive verdier Watt 53 47 57 51 76 69 52 + 0 % 46 ± 5 %
maks. maks. maks. maks. maks. maks. – 10 %

Lysstrøm 720 570 860 675 1 000 860
lm min. ± 15 % min. ± 15 % min. ± 15 %

Referanselysstrøm ved ca. 12 V 700 450

(1) Verdiene angitt til venstre gjelder for glødetråden for fjernlys, verdiene til høyre for glødetråden for nærlys.

(1) Referanseaksen er vinkelrett på referanseplanet og går gjennom sentrum av sokkelen, som har en diameter på 45 mm.

(2) Lyset skal være hvitt.

(3) Nærlyset må ikke på grunn av refleksjon fra sokkelen lage forstyrrende lys som er rettet oppover, når glødelampen er i normal driftsposisjon på kjøretøyet.

Referanseakse(1)

Referanseplan Jord Fjernlys

Nærlys

Ø
 4

1,
0 

m
ak

s.

50 maks. Glødetråd 
for nærlys

Glødetråd 
for fjernlys



R2/2

Plassering og dimensjoner for lampeskål og glødetråder
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Tegningene er ikke bindende med hensyn til utformingen av lampeskål og glødetråder.

Sett ovenfra Referanseakse

Referanseplan

Sett fra

Sett fra

Sett fra

Lampeskål
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R2/3

Plassering og dimensjoner for glødetråder og lampeskål(1)

Toleranse

Dimensjoner i mm Serieproduserte glødelamper Standardglødelampe

6 V 12 V 24 V 12 V

a 0,60 ± 0,35 ± 0,15

b1/30,0(2) 0,20 ± 0,35 ± 0,15
b1/33,0 b1/30,0 mv(3)

b2/30,0(2) 0,20 ± 0,35 ± 0,15
b2/33,0 b2/30,0 mv(3)

c/30,0(2) 0,50 ± 0,30 ± 0,15
c/33,0 c/30,0 mv(3)

e 6 V, 12 V 28,5 ± 0,35 ± 0,15
24 V 28,8

f 6 V, 12 V 1,8 ± 0,40 ± 0,20
24 V 2,2

g 0 ± 0,50 ± 0,30

h/30,0(2) 0 ± 0,50 ± 0,30
h/33,0 h/30,0 mv(3)

1/2 (p—q) 0 ± 0,60 ± 0,30

lc 5,5 ± 1,50 ± 0,50

�(4) 15° nom.

Sokkel P45t-41 i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-95-4)

(1) Plasseringen og dimensjonene for lampeskål og glødetråder skal kontrolleres ved hjelp av målemetoden beskrevet i IEC-publikasjon 809.

(2) Skal måles i den avstanden fra referanseplanet som er angitt i mm etter skråstreken.

(3) mv = målt verdi.

(4) Vinkelen � gjelder bare lampeskålens utforming og trenger ikke å kontrolleres på ferdige glødelamper.



Tillegg 2

Glødelamper i gruppe H1

H1/1

(Dimensjoner i millimeter)

Tegningene skal vise bare glødelampens viktigste dimensjoner.
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Referanseakse

Referanseakse

Referanseakse

Lyset som sendes ut, skal være hvitt

Andre stift

Referanseplan

Referansestift

Snitt A-B

Referanseplan

Pumperør

Tillatt eksentrisitet for
glødetrådens akse i forhold til
referanseaksen

Glødetrådens 
akse

Glødetrådens 
akse

Nominell posisjon for
sokkelens knotter

Grense for
tildekningsvinkelen

Største avstand
mellom P og Q(5)

Sett i retning C

Sett i retning H

Strømtilførings-
elektroder(2)

44 maks.

maks.

Snitt D—E

Lyspærens
akse
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H1/2

Toleranser

Dimensjoner i mm Serieproduserte glødelamper
Standardglødelampe

6 V 12 V 24 V

b 0,7 f

e(5)(9) 25,0 (8) ± 0,15

6 V 4,5 ± 1,0

f(5)(9) 12 V 5,0 ± 0,5 + 0,5
0

24 V 5,5 ± 1,0

g(6) 0,5 d(7) ± 0,5 d ± 0,25 d

h1 (8) ± 0,20(4)
0

h2 (8) ± 0,25(4)

� 45° ± 12° ± 3°

Sokkel P 14,5s i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-46-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE EGENSKAPER

Nominelle verdier Volt 6 12 24 12

Watt 55 70 55

Prøvingsspenning Volt 6,3 13,2 28,0

Objektive verdier Watt maks. maks. maks. maks.
63 68 84 68 ved 13,2 V

Lysstrøm lm 1350 1550 1900

± % 15

Referanselysstrøm for prøving av frontlykter: 1150 lm ved ca. 12 V.



H1/3

(1) Referanseaksen er vinkelrett på referanseplanet og går gjennom punktet bestemt av dimensjonene merket med (1).

(2) Begge strømtilføringselektrodene skal være plassert i lyspæren, den lengste elektroden over glødetråden (lampen sett
som vist på figuren). Lampens innvendige konstruksjon skal være slik at forstyrrende bildedannelse og lysrefleksjoner
reduseres mest mulig, f.eks. ved å montere kjølekapper over de delene av glødetråden som ikke er spiralviklet.

(3) Den sylindriske delen av lyspæren skal over lengden “f” skal være slik at det projiserte bildet av glødetråden ikke
forvrenges i en slik grad at det merkbart påvirker de optiske resultatene.

(4) Eksentrisiteten måles bare horisontalt og vertikalt på glødelampen, som vist på figuren. Målingen skal skje i de punktene
der projeksjonen av den utvendige delen av de ytterste vindingene nærmest eller lengst fra referanseplanet skjærer
glødetrådens akse.

(5) Synsretningen skal være vinkelrett på referanseaksen som ligger i planet definert av referanseaksen og sentrum av
sokkelens andre stift.

(6) Glødetrådens forskyvning i forhold til lyspærens akse skal være 27,5 mm fra referanseplanet.

(7) d: glødetrådens diameter

(8) Skal kontrolleres med et “Box System”, blad H1/4.

(9) Med endene på glødetråden menes de punktene der projeksjonen av den utvendige delen av de ytterste vindingene
nærmest eller lengst fra referanseplanet skjærer referanseaksen når synsretningen er som beskrevet i fotnote 5 ovenfor
(særskilte instruksjoner for glødetråder med dobbeltspiral er under overveielse).
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H1/4

Krav til projeksjon på skjermen

Ved denne prøvingen bestemmes det ved å kontrollere om glødetråden er riktig plassert i forhold til referanseaksen og
referanseplanet, om en glødelampe oppfyller kravene.

(Dimensjoner i millimeter)

a1 a2 b1 b2 c1 c2

6 V 6 3,5

12 V 1,4 d 1,9 d 0,25 6 4,5

24 V 7 4,5

d = glødetrådens diameter

Glødetrådens begynnelse, som definert på blad H1/1 fotnote 2, skal ligge mellom linjene Z1 og Z2.

Glødetrådens posisjon kontrolleres bare i retningene FH og FV, som vist på blad H1/1.

Glødetråden skal ligge fullstendig innenfor de angitte grensene.

25
,0
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ra
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an
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Referanseakse



Tillegg 3

Glødelamper i gruppe H2

H2/1

(Dimensjoner i millimeter)

Lyset som sendes ut, skal være hvitt.

Tegningene skal vise bare glødelampens viktigste dimensjoner.
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Sett i retning A

Sett i retning D

Glødetrådens akse
Ø 9 maks.

4,
5 

m
ak

s.

31
 m

ak
s.

Monteringsplan Monteringsplan

Monterings-
plan

MonteringsplanMonteringsplan

Glødetrådens akse

Glødetrådens akse

Sett i retning C

Sett i retning B

Lyspærens akse

Lyspærens akse

Lyspærens akse

Lyspærens akse

Lyspærens akse

Referanselinje

Referansehull
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H2/2

Toleranser

Dimensjoner i mm Serieproduserte glødelamper
Standardglødelampe

6 V 12 V 24 V

e (6) 12,25 (8) ± 0,15

6 V 4,5

f(6) 12 V ± 1,0 + 0,50
5,5

24 V

g(1)(2) 0,5 d(7) ± 0,5 d ± 0,25 d

h1 (2) (5) ± 0,20
7,1

h2 (4) (5) ± 0,25

h3 (1)(2) (5) ± 0,20
0,5

h4 (1)(4) (5) ± 0,25

Sokkel X 511 i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-99-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE EGENSKAPER

Nominelle verdier Volt 6 12 24 12

Watt 55 70 55

Prøvingsspenning Volt 6,3 13,2 28,0

Objektive verdier Watt maks. maks. maks. maks.
63 68 84 68 ved 13,2 V

Lysstrøm lm 1300 1800 2150

± % 15

Referanselysstrøm for prøving av frontlykter: 1300 lm ved ca. 12 V.



H2/3

(1) d: glødetrådens diameter.

(2) Disse avstandene skal måles i et tverrsnitt som er vinkelrett på lyspærens akse og går gjennom den enden av
glødetråden(*) som er nærmest sokkelen.

(3) De tre kryssene på monteringsplanet viser posisjonene til de tre knottene som begrenser monteringsplanet på
lampeholderen. Innenfor en sirkel med diameter 3 mm sentrert i disse tre punktene, skal det ikke forekomme noen
synlig deformasjon eller noen hakk som kan ha innvirkning på glødelampens plassering.

(4) Disse avstandene skal måles i et tverrsnitt som er vinkelrett på lyspærens akse og går gjennom den enden av
glødetråden(*) som er lengst fra sokkelen.

(5) Skal kontrolleres med et “Box System”, blad H2/4.

(6) Med endene på glødetråden menes de punktene der projeksjonen, sett i retning “D” (blad H2/1), av den utvendige delen
av de ytterste vindingene nærmest eller lengst fra sokkelen skjærer en linje som er parallell med og har en avstand på
7,1 mm til linjen ZZ. (Særskilte instruksjoner for glødetråder med dobbeltspiral er under overveielse).
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(*) Det skal måles i de punktene der den utvendige delen av den ytterste vindingen nærmest eller lengst fra sokkelen, skjærer glødetrådens akse.



Nr. 54/149 23. 11. 2000EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

H2/4

Krav til projeksjon på skjermen

Ved denne prøvingen bestemmes det ved å kontrollere om glødetråden er riktig plassert i forhold til aksene x-x, y-y og
z-z(1), om en glødelampe oppfyller kravene.

(Dimensjoner i millimeter)

Den enden av glødetråden(3) som er nærmest sokkelen, skal ligge mellom b1 og b2. Glødetråden skal ligge fullstendig
innenfor de angitte grensene.

6 V 12 V 24 V

a1 d + 0,50 d + 1,0

a2 d + 1,0

b1, b2 0,25

d1 7,1

d2 0,5 d — 0,35

h 6 7

d = glødetrådens diameter

(1) Sokkelen skal trykkes ned i disse retningene.

(2) Se blad H2/1.

(3) Enden av glødetråden er definert på blad H2/3.

Sett i retning D(1) Sett i retning C(2)

Monteringsplan

Referanselinje



Tillegg 4

Glødelamper i gruppe H3

H3/1

(Dimensjoner i millimeter)

Lyset som sendes ut, skal være hvitt.
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Referanseakse

Referansehakk

Lampeskåler

Referanseplan

11
,5

 m
ak

s.

32 maks. 10 maks.

80
°

m
ak

s.
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H3/2

Definisjon av sentrum av ring og referanseakse(2)

Dimensjoner på glødetråd og toleranser for standardglødelamper (se blad H3/3)

(Dimensjoner i millimeter)

Synsretning A: måling h2

Synsretning B: måling k, h1, h3, f
Synsretning C: måling h4

(*) Sokkelen skal trykkes ned i disse retningene.

Sett ovenfra

Referansehakk

Referanseakse

Referanseakse
Referansemerke

Sett ovenfra

Sentrum av ring

Sett i retning B

Sentrum av glødetråd

Definisjon av linjen Z-Z

Sett ovenfra

10
,0

 t
il

re
fe

ra
ns

e-
pl

an

Glødetrådens akse



H3/3

Serieproduserte glødelamper
Dimensjoner i mm Standardglødelampe

6 V 12 V 24 V

e 18,0(5) 18,0

f(7) 3,0 min. 4,0 min. 5,0 ± 0,50

k 0 ± 0,20

h1 0 ± 0,15(6)
h3 (5)

h2 0 ± 0,25(6)
h4

Sokkel PK 22s i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-47-2)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE EGENSKAPER

Nominelle verdier Volt 6 12 24 12

Watt 55 70 55

Prøvingsspenning Volt 6,3 13,2 28,0

Objektive verdier Watt maks. 63 maks. 68 maks.84 maks. 68 ved 13,2 V

Lysstrøm lm 1050 1450 1750

± % 15

Referanselysstrøm for prøving av frontlykter: 1100 lm ved ca. 12 V.
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H3/4

(1) Forvrengningen av lyspærens nederste del skal ikke være synlig i noen retning utenfor tildekningsvinkelen på høyst 80°. Lampeskålene skal ikke gi noen

forstyrrende refleksjoner. Vinkelen mellom referanseaksen og planet til hver lampeskål, målt på glassets side, skal ikke være over 90°.

(2) Tillatt avvik for sentrum av ringen fra referanseaksen er 0,5 mm i retningen vinkelrett på linjen Z-Z, og 0,05 mm i retningen parallell med linjen Z-Z.

(3) Minste høyde over lyssentrum (“e”) som lyspæren skal være sylindrisk over.

(4) Ingen del av fjæren og ingen del av lampeholderen skal ha direkte anlegg mot prefokusringen noe annet sted enn utenfor rektanglet vist med stiplede linjer.

(5) Disse dimensjonene på serieproduserte lamper skal kontrolleres med et “Box System” (blad H3/5).

(6) For standardglødelamper skal målingene skje i de punktene der projeksjonen av den utvendige delen av de ytterste vindingene skjærer glødetrådens akse.

(7) Posisjonen til den første og siste vindingen på glødetråden bestemmes som skjæringspunktet mellom yttersiden på den første og den siste lysende vindingen

og planet parallelt med og i en avstand på 18 mm fra referanseplanet (tilleggsinstruksjoner for glødetråder med dobbeltspiral er under overveielse).



H3/5

Krav til projeksjon på skjermen

Ved denne prøvingen bestemmes det ved å kontrollere om glødetråden er riktig plassert i forhold til referanseaksen og
referanseplanet, om en glødelampe oppfyller kravene.

(Dimensjoner i millimeter)

a c k g

6 V 2,0

12 V 1,8 d 1,6 d 1,0 2,8

24 V 2,9

d = glødetrådens diameter

Glødetråden skal ligge fullstendig innenfor de angitte grensene.

Glødetrådens sentrum skal ligge innenfor grensene for dimensjonen k.
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Sett i retning A og C

Til referanseplan

Sett i retning BReferanseakse
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Tillegg 5

Glødelamper i gruppe H4

H4/1

(Dimensjoner i millimeter)

Tegningene er ikke bindende; de skal bare vise hvilke dimensjoner som skal kontrolleres.

Dimensjon Toleranse
Referanse

12 V 24 V 12 V 24 V

+ 0,45
e 28,5 29,0 - 0,25 ± 0,35

p 28,95 29,25 — —

m(1) maks. 60,0 —

n(1) maks. 34,5 —

s(2) 45,0 —

�(3) maks. 40° —

Lyspærens akse

Referansestift32,0 maks.

Sokkel P 43t-38

Lyset som sendes ut, skal være hvitt.

Referanseplan

Referanseakse

Fjernlys

Jord

Nærlys



H4/2

Egenskaper

Serieproduserte glødelamper Standardglødelamper

Nominelle verdier Volt 12(4) 24(4) 12(4)

Watt 60 55 75 70 60 55

Prøvingsspenning Volt 13,2 28

Objektive verdier Watt maks. maks. maks. maks. maks. 75 maks. 68
75 68 85 80 ved 13,2 V ved 13,2 V

Lysstrøm lm 1650 1000 1900 1200

± % 15

Referanselysstrøm ved ca. 12 V (i lm) 1250 750

Sokkel P43t-38 i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-39-2)
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H4/3

Plassering av lampeskål(*)

(Dimensjoner i millimeter)

(*) Tegningen er ikke bindende med hensyn til lampeskålens form.
(**) For 24 V lamper: 30,0 mm.

Lyspærens akse

Referanseakse(9)

Referanseakse(9)



(*) Tegningen er ikke bindende med hensyn til lampeskålens form.
(**) For 24 V lamper: 30,0 mm.

H4/4

Plassering av glødetråder(*)

(Dimensjoner i millimeter)
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Referanseakse(9)

Akse for glødetråd til fjernlys

Akse for glødetråd til nærlys
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H4/5

TILLEGGSFORKLARINGER TIL BLAD H4/3 OG H4/4

Dimensjonene nedenfor måles i tre retninger:

for dimensjonene a, b1, c, d, e, f, lR og lC,

for dimensjonene g, h, p og q,

for dimensjonen b2.

Dimensjonene p og q måles i et plan parallelt med og 33 mm fra referanseplanet.

Dimensjonene b1, b2, c og h måles i plan parallelle med og 29,5 mm (30,0 mm for 24 V lamper) og 33 mm fra referanseplanet.

Dimensjonene a og g måles i plan parallelle med og 26,0 mm og 23,5 mm fra referanseplanet.

Merknad: Med hensyn til målemetode, se tillegg E i IEC-publikasjon 809.

1

2

3



H4/6

Tabell over dimensjonene i figurene på blad H4/3 og H4/4 (i millimeter)

Toleranser
Referanse Dimensjon

Serieproduserte Standard-
glødelamper glødelampe

12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V

a/26 (*) 0,8 ± 0,35 ± 0,2

a/23,5 (*) 0,8 ± 0,60 ± 0,2

b1/29,5 (*) 30,0 (*) 0 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,2

b1/33 (*) b1/29,5 mv (**) 30,0 mv (**) ± 0,30 ± 0,35 ± 0,15

b2/29,5 (*) 30,0 (*) 0 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,2

b2/33 (*) b2/29,5 mv (**) 30,0 mv (**) ± 0,30 ± 0,35 ± 0,15

c/29,5 (*) 30,0 (*) 0,6 0,75 ± 0,35 ± 0,2

c/33 (*) c/29,5 mv (**) 30,0 mv (**) ± 0,35 ± 0,15

d min. 0,1 — —

e(7) 28,5 29,0 + 0,35 ± 0,35 + 0,2
– 0,25 – 0,0

f(5)(6)(8) 1,7 2,0 + 0,50 ± 0,40 + 0,3
– 0,30 – 0,1

g/26 (*) 0 ± 0,5 ± 0,3

g/23,5 (*) 0 ± 0,7 ± 0,3

h/29,5 (*) 30,0 (*) 0 ± 0,5 ± 0,3

h/33 (*) h/29,5 mv (**) 30,0 mv (**) ± 0,35 ± 0,2

lR(5)(8) 4,5 5,25 ± 0,8 ± 0,4

lC(5)(6) 5,5 5,25 ± 0,5 ± 0,8 ± 0,35

p/33 (*) avhenger av lampeskålens form — —

q/33 (*) p + q ± 0,6 ± 0,3
2

(*) Skal måles i den avstanden fra referanseplanet som er angitt i mm etter skråstreken.
(**) “29,5 mv” eller “30,0 mv” betyr verdien målt i en avstand på 29,5 mm eller 30,0 mm fra referanseplanet.
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H4/7

(1) “m” og “n” angir lampens største tillatte dimensjoner.

(2) Lampen skal kunne settes inn i en sylinder med diameter “s” som er konsentrisk om referanseaksen, og avgrenset i den
ene enden av et plan parallelt med og 20 mm fra referanseplanet, og i den andre enden av en halvkuleformet flate med
radius
s 

.2

(3) Glasset skal i det minste være avblendet til lyspærens sylindriske del.Avblendingen skal også overlappe den innvendige
lampeskålen når den ses i en retning vinkelrett på referanseaksen. Den virkningen som oppnås med avblendingen, kan
også oppnås på andre måter.

(4) Verdiene angitt i venstre kolonne, gjelder fjernlys, mens de som er angitt i høyre kolonne, gjelder nærlys.

(5) Med de ytterste vindingene på glødetrådene menes den første og den siste lysende vindingen som i hovedsak har riktig
spiralvinkel. For glødetråder med dobbeltspiral defineres vindingene ved omkretsen av primærvindingene.

(6) For glødetråden til nærlyset skal det måles i skjæringspunktene, sett i retning ➀, mellom lampeskålens sidekant og den
utvendige delen av de ytterste vindingene definert i fotnote 5.

(7) “e” angir avstanden fra referanseplanet til begynnelsen av glødetråden til nærlyset som definert ovenfor.

(8) For glødetråden til fjernlyset skal det måles i skjæringspunktene, sett i retning ➀, mellom et plan parallelt med planet
HH og 0,8 mm under dette, og de ytterste vindingene definert i fotnote 5.

(9) Referanseaksen er linjen vinkelrett på referanseplanet gjennom sentrum av sirkelen med diameter  “M” (se blad H4/1).

(10) Planet VV er planet vinkelrett på referanseplanet gjennom referanseaksen og gjennom skjæringspunktet mellom
sirkelen med diameter “M” og aksen til referansestiften.

(11) Planet HH er planet vinkelrett på både referanseplanet og planet VV og som går gjennom referanseaksen.



Tillegg 6

Glødelamper i gruppe HS1

HS1/1

(Dimensjoner i millimeter)

Tegningene er ikke bindende; de skal bare vise hvilke dimensjoner som skal kontrolleres.

Dimensjon Toleranse
Referanse

6 V 12 V 6 V 12 V

o 28,5 + 0,45
– 0,25

p 28,95 —

m(1) maks. 60,0 —

n(1) maks. 34,5 —

s(2) 45,0 —

�(3) maks. 40° —
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Lyspærens akse

Referansestift

Referanseplan
Sokkel PX 43t-38

Lyset som sendes ut, skal være hvitt.

Referanseakse

Nærlys

Fjernlys

Jord

32,0 maks.
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HS1/2

Egenskaper

Serieproduserte glødelamper Standard-
glødelamper

Nominelle verdier Volt 6(4) 12(4) 12(4)

Watt 35 35 35 35 35 35

Prøvingsspenning Volt 6,3 13,2

Objektive verdier Watt 35 35 35 35 35 35
ved 13,2 V ved 13,2 V

± % 5 5 5 5 5 5

Lysstrøm lm 700 440 825 525

± % 15

Referanselysstrøm ved ca. 12 V (i lm) 700 450

Sokkel PX43t-38 i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-34-1)



HS1/3

Tabell over dimensjonene i figurene på blad HS1/4 og HS1/5 (i mm)

Toleranser
Referanse Dimensjon

Serieproduserte glødelamper Standard-
glødelampe

6 V 12 V 6 V 12 V 6 V 12 V 12 V

a/26 (*) 0,8 ± 0,35 ± 0,2

a/25 (*) 0,8 ± 0,55 ± 0,2

b1/29,5 (*) 0 ± 0,35 ± 0,2

b1/33 (*) b1/29,5 mv ± 0,35 ± 0,15

b2/29,5 (*) 0 ± 0,35 ± 0,2

b2/33 (*) b2/29,5 mv ± 0,35 ± 0,15

c/29,5 (*) 0,5 ± 0,35 ± 0,2

c/31 (*) c/29,5 mv ± 0,30 ± 0,15

d min. 0,1 — —
maks. 1,5

e(7) 28,5 + 0,45 + 0,2
– 0,25 – 0,0

f(5)(6)(8) 1,7 + 0,50 + 0,3
– 0,30 – 0,1

g/25(*) 0 ± 0,5 ± 0,3

g/25(*) 0 ± 0,7 ± 0,3

h/29,5 (*) 0 ± 0,5 ± 0,3

h/31 (*) h/29,5 ± 0,30 ± 0,2

lR(5)(8) 3,5 4,0 ± 0,8 ± 0,4

lC(5)(6) 3,3 4,5 ± 0,8 ± 0,35

p/33(*) avhenger av lampeskålens form — —

q/33 (*) p + q ± 0,6 ± 0,3
2

(*) Dimensjon skal måles i den avstanden fra referanseplanet som er angitt i mm etter skråstreken.
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(*) Tegningen er ikke bindende med hensyn til lampeskålens form.

HS1/4

Plassering av glødetråder(*)

(Dimensjoner i millimeter)

Referanseakse(9)

Akse for glødetråd til fjernlys

Akse for glødetråd til nærlys



(*) Tegningen er ikke bindende med hensyn til lampeskålens form.

HS1/5

Plassering av lampeskål(*)

(Dimensjoner i millimeter)
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Referanseakse(9)

Referanseakse(9)

Lyspærens akse
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HS1/6

TILLEGGSFORKLARINGER TIL Blad HS1/4 OG HS1/5

Dimensjonene nedenfor måles i tre retninger:

for dimensjonene a, b1, c, d, e, f, lR og lC,

for dimensjonene g, h, p og q,

for dimensjonen b2.

Dimensjonene p og q måles i et plan parallelt med og 33 mm fra referanseplanet.

Dimensjonene b1 og b2 måles i plan parallelle med og 29,5 mm og 33 mm fra referanseplanet.

Dimensjonene a og g måles i plan parallelle med og 25 mm og 26 mm fra referanseplanet.

Dimensjonene c og h måles i plan parallelle med og 29,5 mm og 31 mm fra referanseplanet.

1

2

3



HS1/7

(1) “m” og “n” angir lampens største tillatte dimensjoner.

(2) Lampen skal kunne settes inn i en sylinder med diameter “s” som er konsentrisk om referanseaksen og avgrenset i den
ene enden av et plan parallelt med og 20 mm fra referanseplanet, og i den andre enden av en halvkuleformet flate med
radius
s 

.2

(3) Glasset skal i det minste være avblendet til lyspærens sylindriske del.Avblendingen skal også overlappe den innvendige
lampeskålen når den ses i en retning vinkelrett på referanseaksen. Den virkningen som oppnås med avblendingen, kan
også oppnås på andre måter.

(4) Verdiene angitt i venstre kolonne, gjelder fjernlys, mens de som er angitt i høyre kolonne, gjelder nærlys.

(5) Med de ytterste vindingene på glødetrådene menes den første og den siste lysende vindingen som i hovedsak har riktig
spiralvinkel. For glødetråder med dobbeltspiral defineres vindingene ved omkretsen av primærvindingene.

(6) For glødetråden til nærlyset skal det måles i skjæringspunktene, sett i retning ➀, mellom lampeskålens sidekant og den
utvendige delen av de ytterste vindingene definert i fotnote 5.

(7) “e” angir avstanden fra referanseplanet til begynnelsen av glødetråden til nærlyset som definert ovenfor.

(8) For glødetråden til fjernlyset skal det måles i skjæringspunktene, sett i retning ➀, mellom et plan parallelt med planet
HH og 0,8 mm under dette, og de ytterste vindingene definert i fotnote 5.

(9) Referanseaksen er linjen vinkelrett på referanseplanet gjennom sentrum av sirkelen med diameter “M” (se blad
HS1/1).

(10) Planet VV er planet vinkelrett på referanseplanet gjennom referanseaksen og gjennom skjæringspunktet mellom
sirkelen med diameter “M” og aksen til referansestiften.

(11) Planet HH er planet vinkelrett på både referanseplanet og planet VV og som går gjennom referanseaksen.
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Tillegg 7

Glødelamper i gruppe HB3

HB3/1

(Dimensjoner i millimeter)

Tegningene skal vise bare glødelampens viktigste dimensjoner.

55,0 maks.

Referansetapp

Referanseakse(2)

Referanseplan(1)

Plan C(10)

Lyspærens akse

Sett i retning A

Glødetrådens akse

Glødetrådens sentrum

Referanseplan

Referanseakse

Ø
 1

9,
68

 m
ak

s.

A



HB3/2

Toleranser
Dimensjoner i mm(11)

Serieproduserte glødelamper Standard-
glødelampe

e(8)(4) 31,5 (7) ± 0,16

f(8)(4) 5,1 (7) ± 0,16

h1, h2 0 (7) ± 0,15(3)

h3 0 (7) ± 0,08(3)

�1(5) 45° min. — —

�2(5) 52° min. — —

Sokkel P 20d i samsvar med IEC-publikasjon 61 (blad 7004-31-1)

ELEKTRISKE OG FOTOMETRISKE EGENSKAPER

Nominelle verdier Volt 12 12

Watt 60 60

Prøvingsspenning Volt 13,2 13,2

Objektive verdier Watt 73 maks. 73 maks.

Lysstrøm lm 1860

± % 12

Referanselysstrøm ved prøving av frontlykter: 1300 lm ved ca. 12 V
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HB3/3

(1) Referanseplanet er planet som dannes av kontaktpunktene mellom sokkelen og lampeholderen.

(2) Referanseaksen er aksen som er vinkelrett på referanseplanet og konsentrisk om sokkelens diameter på 17,46 mm.

(3) Eksentrisiteten måles bare i synsretning(*) A og B som vist i figuren på blad HB3/1. Målingen skal skje i de punktene
der projeksjonen av den utvendige delen av de ytterste vindingene nærmest eller lengst fra referanseplanet, skjærer
glødetrådens akse.

(4) Synsretningen er retning(*) B som vist i figuren på blad HB3/1.

(5) Lyspærens periferi skal være fri for optisk forvrengning aksialt innenfor vinklene �1 og �2. Dette kravet gjelder hele
lyspærens periferi innenfor vinklene �1 og �2. Lyset som sendes ut, skal være hvitt.

(6) Lyspæren og de bærende delene må ikke rage ut over innhyllingen og ikke være til hinder for innsetting gjennom
åpningen. Innhyllingen er konsentrisk om referanseaksen.

(7) Skal kontrolleres med et “Box System”, blad HB3/4(*).

(8) Med endene på glødetråden menes de punktene der projeksjonen av den utvendige delen av de ytterste vindingene
skjærer glødetrådens akse, når synsretningen(*) er som beskrevet i fotnote 4 ovenfor.

(9) Kilespor er obligatorisk.

(10) Glødelampen skal dreies i måleholderen til referansetappen kommer i kontakt med plan C på lampeholderen.

(11) Dimensjonene skal kontrolleres når O-ringen er fjernet.

(*) Produsentene kan velge et annet sett vinkelrette synsretninger. Synsretningene angitt av produsenten, skal brukes av prøvingslaboratoriet når glødetrådens

dimensjoner og plassering skal kontrolleres.



HB3/4

Krav til projeksjon på skjermen

Ved denne prøvingen bestemmes det ved å kontrollere om glødetråden er riktig plassert i forhold til referanseaksen og
referanseplanet, om en glødelampe oppfyller kravene.

(Dimensjoner i millimeter)

p q r s t u v

12 V 1,3 d 1,6 d 3,0 2,9 0,9 0,4 0,7

d er glødetrådens diameter

Glødetrådens plassering kontrolleres bare i retning A og B som vist på blad HB3/1.

Glødetrådens begynnelse som definert på blad HB3/3 fotnote 8, skal være i området “B”, og enden av glødetråden i området
“C”.

Glødetråden skal ligge fullstendig innenfor de angitte grensene. For området “A” gjelder ingen krav til glødetrådens
sentrum.
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Referanseakse

Referanseplan

31,5 mm til
referanseplan


