
Yaşamı Aydınlatır

Sodyum Lambalar için
Ekonomik Ömür Nedir?



TEDAŞ MLZ/94-001.C
Şartnamesi’ne göre 

ekonomik ömür, aynı 
karakteristikteki lambaların

kullanımdan sonraki toplam
ışık akılarının,

100 saat



lambaların kullanılmaz hale gelmeleri
(kırılmaları, patlamaları vb.) 



ve ışık akılarındaki azalmalardan
dolayı yaklaşık

değer kaybettiği ana kadar
geçen süredir.

%30



Orijinal TEDAŞ MLZ/94-001.C
Şartnamesi, İlgili Bölüm

TEDAŞ-MLZ/94-001.C  

 2 

YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

BÖLÜM-I 

1. GENEL 

1.1. Konu ve Kapsam 
Bu şartname, yol ve cadde aydınlatması için kullanılacak yüksek basınçlı sodyum buharlı 
lambaları kapsar.  

Satın alınacak lambaların tipleri ve özellikleri, bu şartname ve eklerinde belirtilmiştir. 

1.2. Standartlar 
Aksi belirtilmedikçe bu şartnamede lambalar, Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmiş 
aşağıdaki Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir. 

STANDART NO STANDART ADI 

TS 8511 EN 60662 Lambalar- Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı 

TS 895 EN 60188 Lambalar - Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı - Performans Kuralları  

TS EN 62035 Lambalar- Boşalmalı (Fluoresan Lambalar Dışında)- Güvenlik 
Kuralları 

TS 289 EN 60238    Lamba Duyları – Edison Vidalı 

TS EN 60923 Lambalarla ilgili yardımcı donanımlar- Balastlar - Boşalmalı lambalar 
için (tüp biçimli flüoresan lambalar dışında)- Performans özellikleri 

TS EN 60061-1 Lamba Başlıkları ve Duylar –Değiştirilebilirliğin ve Güvenliğin 
Kontrolü için Mastarlar ile Birlikte-Bölüm:1 Lamba Başlıkları  

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa, bunların Türkçe çevirisi teklifle 
birlikte verilecektir. 

1.3. Çalışma Koşulları 

Kullanım yeri Hariçte, armatür içinde 

Lambaların çalışacağı şebeke 
- Gerilimi  
- Frekansı 

 
220 V AC ± %5  
50 Hz ± 1 Hz 

1.4. Tanımlar 

Anma (Beyan) Gücü: Lamba üzerine işaretlenen güç. 
 
Başlangıç Işık Akısı: En az 100 saat eskitmeden sonra ölçülecek lümen cinsinden ışık akısı 
değeridir.  
 
Ekonomik Ömür: Bir tesisteki aynı karakteristikteki lambaların 100 saat kullanımdan sonraki 
toplam ışık akılarının, lambaların kullanılmaz hale gelmeleri ve ışık akılarındaki azalmalardan 
dolayı yaklaşık % 30 değer kaybettiği ana kadar geçen süredir 
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Lamba Tipi Anma (Beyan) Gücü 
(Watt) 

Başlangıç Işık Akısı 
(Lümen) 

Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Dıştan 
Ateşleyicili (Dıştan İgnitörlü) Lambalar 

50 4000      
70 6500      
100 10000 
150 17000 
250 33000 
400 55000 

Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı İçten 
Ateşleyicili (İçten İgnitörlü) Lambalar 

110 8000 
210 – 215 – 220 18000 
340 – 350 – 360 34000 

2.6. Ekonomik Ömür 

Bu şartname kapsamında satın alınacak lambaların ekonomik ömürleri; 

- Yüksek basınçlı sodyum buharlı dıştan ateşleyicili lambalar için en az 20.000 saat,  
- Yüksek basınçlı sodyum buharlı içten ateşleyicili lambalar için en az 9.000 saat, 
olacaktır. 

2.7. İşaretleme 
Aşağıdaki bilgiler lamba üzerinde okunabilir ve kalıcı olarak yer almalıdır. 

- Menşei işareti (Ticari marka ve imalatçının tip işareti olmalıdır.), 
- Anma (beyan) gücü, 
- Yol verme metodunu gösteren sembol (TS 8511 EN 60662 Madde 4’e göre), 
- Lambanın imal tarihi (Rakamla ay ve yıl olabileceği gibi harf ve/veya rakamdan 

oluşan kodlama da olabilecektir.1) 
- CE işaretlemesi (Lamba üzerinde olmaması halinde ambalajı üzerinde olacaktır.). 

3. MUAYENE VE DENEYLER 

3.1. Deney Kuralları  
Bu şartname kapsamında yer alan yüksek basınçlı sodyum buharlı dıştan ateşleyicili (dıştan 
ignitörlü) lambaların deneyleri TS 8511 EN 60662’de belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak 
ve deney sonuçları aynı standarda göre değerlendirilecektir.  

Bu şartname kapsamında yer alan yüksek basınçlı sodyum buharlı içten ateşleyicili (içten 
ignitörlü) lambaların deneyleri TS 8511 EN 60662’de belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak 
ve deney sonuçları Garantili Özellikler Listesine göre değerlendirilecektir (Lamba boyutları 
hariç).  

3. 2. Tip Deneyleri 

1 

Lambanın, beyan besleme geriliminin % 92’si ve % 106’sında ve -40�C 
sıcaklıkta yol alması ve çalışmasının kontrolü deneyi (Deney numuneleri, 
belirtilen ortamda en az 10 dakika bekletildikten sonra deneye tabi tutulacaktır.) 
(TS 8511 EN 60662, Madde 2), 

                     
1 Lâmba imal tarihi işaretlemesinin harf ve/veya rakamdan oluşan kodlama ile yapılması halinde kodların ne anlama geldiğinin açıklandığı 
kod bilgi sayfası teklifle birlikte verilecektir. 


