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AVRUPA BIRLIĞI DIREKTIFI BALAST YÖNETMELIĞI 3. AŞAMASI VE BUNA UYGUN 
VS ÇÖZÜMLERI

EU 245/2009 direktifinin 3. aşaması eko tasarım direktifine dayalı olup 13 Nisan 2017 tarihinde 
yürürlüğe girecektir.
Kaynakların tutumlu ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Avrupa Birliği floresan ve yüksek basınçlı deşarj 
lambaları ve bunların yanısıra balast ve armatürlerin avrupa pazarında daha verimli tasarlanması için 1997 yılında bir dizi 
önlem ortaya koymuştur. İşte bu direktifin 3. aşaması 13 Nisan 2017' de yürürlüğe girecektir.

Avrupa Birliği diektifi ile alakalı ayrıntılı bilgiye yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz

13 NISAN 2017'DE NE DEĞIŞECEK ? 

EU 245/2009 direktifi teknolojiden bağımsız olarak lambalar,aydınlatma aramtürleri ve balastlar için enerji tüketimini 
düzenleyen sınır değerlerini belirtmektedir. Bu direktif hem elektromanyetik hem de elektronik balastlar için geçerli 
olacaktır. Yönetmelik 13 Nisan 2017 tarihinde tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde uygulamaya konulduktan sonra  pazarda 
sadece EU 245/2009 direktifinin 3. aşamasına uygun olan ürünler dolaşıma sokulacaktır.

Ancak Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kendi yerel yasalarına ve direktiflerine uygun olarak tüm enerji sınıflarındaki 
ürünlerin pazarlanması aynı şekilde devam edecektir.

Stoklar; 13 Nisan 2017 tarihinden önce üretilmiş ve tacirler tatafından tutulan stok ürünler herhangi bir kısıtlamaya maruz 
kalmadan Avrupa Birliği ülkelerinde dahi pazarlanabilecektir.

Değiştirme İstekleri; Değiştirme istekleri yeni yönetmelikte özel bir durum oluşturmaktadır. Eğer cihaz sadece değiştirme 
amaçlı kullanılmak isteniyorsa ve düşük enerji verimliliğine sahipse, yönetmelikte öngörülen ve CE işaretlemesi olmadan, 
bozulan ürünün yerine sadece değiştime amaçlı  kullanılabilme durumu oluşabilir

Bir aydınlatma armatürünün bozulmuş balastını muadil balast ile değiştirmek o armatürün alınmışonayını geçersiz 
kılmayacaktır.

VS Çözümleri sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek ürünler olup yeni yönetmeliğin 3. aşamasına uygundur. Fakat biz 
Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için enerji verimliliği B1, B2, C ve D olan ürünleri üretmeye ve pazarlamaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki linke tıklayarak A2 enerji sınıfına uygun ürünlerin ve alternatif  olarak A2 sınıfına uygun olmayan ürünlerin bir 
listesini görebilirsiniz:

Genel Görünüm FL balastlar

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:EN:PDF
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS_Magnetic-A2_EN_HID-Ballasts.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS_Magnetic-A2_EN_FL-Ballasts.pdf
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