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 Kraków 5.02.2007 r. 
 

Szanowny Pan  

J.Marcin Dąbrowski 

Prezes Zarządu  

FLUORESAVE sp. z o.o. 

ul. Rydygiera  12/735 

01-793 Warszawa 
 

Zgodnie ze zleceniem przekazujemy protokół z badań urządzenia: 
 Fluorosave model D12A. 
 

Protokół Nr 2/02/07/CE 

z badań urządzenia: Fluoresave model D12A 
produkcji firmy FLUORESAVE sp. z o.o. 

w Warszawie, ul. Rydygiera 12/735 

 

Do badań pobrano urządzenie: Fluoresave model D12A, które jest zasilane z 
sieci prądu przemiennego: 230V (–10%/+5%)/50–60 Hz i jest wykonane w I klasie 
bezpieczeństwa (wymaga zerowania). Posiadają znaki bezpieczeństwa CE, VDE nr 
A873. Spełnia warunki zarządzania systemem jakości: GB/T19001–2000 ISO 9001: 
2000. 

Urządzenie Fluoresave to mikroprocesorowy moduł elektroniczny 
zasilający w sposób oszczędny lampy wyładowcze: fluorescencyjne, 
wysokoprężne lampy sodowe, niskoprężne lampy sodowe, lampy 
metalohalogenkowe i rtęciowe, współpracujące z klasycznymi statecznikami 
indukcyjnymi. Oszczędności energii elektrycznej zależą d typu i mocy, użytych 
lamp wyładowczych. Urządzenie Fluoresave nie wprowadza istotnych 
oszczędności energii w zasilaniu lamp wyładowczych, współpracujących ze 
statecznikami elektronicznymi, w tym wysokoczęstotliwościowymi. Tryb 
oszczędzania energii lamp wyładowczych, nie działa poniżej napięcia 198 V/AC. 

 

 
            Politechnika Krakowska 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej        
           Instytut Elektromechanicznych  
                 Przemian Energii, E-2 
                ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
                         tel. : (012) 628-26-14 
                    tel. / fax. : (012) 628-20-44  



 
 
Urządzenie Fluoresave spełnia wymagania zasadnicze dyrektyw UE: 

73/23/EEC i 93/68/EEC (dyrektywa LVD), 89/336/EEC wraz z 
92/31/EEC i 93/68/EEC (dyrektywa EMC) oraz 2002/96/EC (dyrektywa 
WEEE) i 2002/95/EC (dyrektywa RoHS) 

 
Program badań: 

Program badań obejmował sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia: 
Fluoresave model D12A, w zakresie oszczędności energii elektrycznej (przy 
zasilaniu dwóch typów lamp wyładowczych). 

 
Dane techniczne: 

MODEL D12 D20 D32 

Prąd max. [A] 12 20 32 
Maksymalne obciążenie [VA] 2880 4880 7680 
Maksymalne natężenie [A] 12 20 32 
Ciężar urządzenia [kg] 8 10 13 
Wymiary    
 – wysokość [mm] 345 345 365 
 – szerokość [mm] 185 215 235 
 – głębokość [mm] 110 110 140 

 
 
Do badań i pomiarów użyto m.in. następującego, specjalistycznego sprzętu 
pomiarowego: 

1. Wielozadaniowy przyrząd typu: MULTITESTER CE 2094 firmy 
METREL. 

2. Stabilizator impedancji typu: HM–6050–2 firmy HAMEG. 
3. Cyfrowy miernik temperatury typu: CIE–307 firmy CIE. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe posiadały odpowiednie aktualne homologacje 
oraz deklaracje zgodności producentów (Declaration of conformity). 
 

 

 

 

 



Ogólne warunki wykonywania badań: 

Ogólne warunki do wykonywania badań, były zgodne z wymaganiami norm. 
Podstawowe badania wykonano w temperaturze otoczenia T = 25°C i wilgotności 
względnej RH ≤ 65%. Napięcie sieciowe zasilające: 230 V ±5%. 
Wyniki badań przedstawiono w Tab. Nr 1, stanowiącej integralny załącznik niniejszego 

protokołu. 
 

Ocena wyników badań: 

Analizując otrzymane wyniki badań, należy uznać je za dodatnie tj. 
spełniające wymagania zasadnicze urządzenia 

 
Wnioski i zalecenia końcowe: 

1. Podczas pracy lamp wyładowczych, w trybie oszczędzania, nie zauważono 
istotnych zmian w natężeniu światła. 

2. Oszczędności wynikające z zastosowania urządzenia Fluoresave, do zasilania 
lamp wyładowczych są zróżnicowane. Największe oszczędności uzyskuje się 
dla lamp fluorescencyjnych. Nieco niższe oszczędności (o ok. 25÷27%) 
uzyskuje się dla lamp metalohalogenkowych. Zależy to głównie od typów 
lamp wyładowczych i ich mocy nominalnej. 

3. Urządzenie Fluoresave spełnia wymagania dot. kompatybilności 
elektromagnetycznej. Oznacza to, że spełnia wymagania w zakresie emisji 
zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na te zaburzenia. 

4. W przypadku istnienia kilku linii zasilających (sieciowych), różne odbiorniki 
energii, począwszy od: żarówek, lamp wyładowczych, silników, 
transformatorów i innych urządzeń elektrycznych, a także urządzeń 
elektronicznych i techniki informatycznej, należy rozdzielić zasilanie źródeł 
światła, od pozostałych odbiorników. Ma to na celu zapobieżenie 
nieprawidłowej pracy (np. sprzętu komputerowego, czy RTV), w warunkach 
obniżonego napięcia w sieci. W przypadkach, gdy jest to technicznie trudne 
zadanie, należy przewidzieć stworzenie autonomicznych sieci 
oświetleniowych. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do protokołu nr 2/02/07/CE 
 
Tabela Nr 1. 

Wyniki badań parametrów elektrycznych urządzenia: Fluoresave model D12A 

L.p. Rodzaj badań (testu) 
Wyniki pomia-

rów (ocena) 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Badania wyglądu zewnętrznego, 
cechowania i karty katalogowej 

Wynik dodatni Zgodnie z dokumentacją techniczną 

2. Badanie zgodności wyrobu z 
dokumentacją techniczną 

Wynik dodatni Klasa bezpieczeństwa wyrobu – I 

Oszczędność 
energii: 
dla lam 

fluorescencyjnych 
ok. 31,3% 

Badano dwa zestawy lamp wyładowczych: 
 
lampy fluorescencyjne: 
8×L18W (Lumilux de Luxe f–my OSRAM) 
ze statecznikami indukcyjnymi 

dla lamp 
metalohalogenko
wych ok. 22,8% 

lampy metalohalogenkowe: 
HQJ–E–250D f–my OSRAM z 
zapłonnikiem i statecznikiem indukcyjnym 

3. Badanie w zakresie oszczędności 
energii elektrycznej 

Wynik dodatni Badanie przeprowadzono przy: 
US = 236 V/AC 
w czasie: t = 168 godzin 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


