
                                                                                                           

 
 
  
 

 

 

Raport z testu częśd 1: 
Walidacja zabezpieczenia termicznego  

 
 
 

 

dotyczy testu  
 

lampy E40 110W* 
Firmy A Top GmbH, Brinkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lampa E40 110W LED firmy A Top GmbH na rynku polskim funkcjonuje pod nazwą LED PREMIO 110W E40 



 
 

 
Niniejszy raport z badao częśd 1 obejmuje wyniki oraz ocenę testu i potwierdzenie działania zabezpieczenia 
termicznego zamontowanego w źródle światła LED. 

 

1) Przeprowadzenie testu:  

 Podczas testu w pierwszej próbie orientacja funkcjonującej próbki – pionowo do góry (chip Philips 
LED), w drugiej próbie pionowo w dół (chip Cree LED). 

 Nadmuch na lampę za pomocą suszarki przemysłowej maksymalną mocą (rys. 1a, b). 

 Pomiar temperatury cylindrycznej części źródła światła LED z elektroniką, za pomocą pirometru lub 
termoelementu (porównywalne wartości pomiarowe). 

 

 

Rys. 1a: Suszarka przemysłowa do „sztucznego podwyższenia“ temperatury źródła światła LED. 

 

Rys. 1b: Układ doświadczalny do podgrzania  testowanego źródła światła podczas testu na próbie #1, podczas 

próby #2 badana próbka skierowana jest do dołu (co odpowiada realnemu zastosowaniu). 
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2) Wynik testu:  

a) Próbka #1  

 Ciągły wzrost temperatury od temperatury pokojowej do 130 stopni (przez nadmuch ciepłego 
powietrza na źródło światła za pomocą suszarki) przez ok. 30 minut, przy czym pobór mocy spadł o ok. 
5 W ze 110W na 105W. 

 Przy 130 ± 3 oC pobór mocy gwałtownie zmniejszył się do ok. 70W. 

 Po ok. 30 minutach „naturalnego” chłodzenia uzyskano ponownie pełny pobór mocy i natężenia 
światła jak przed podgrzaniem.  

 

b) Próbka #2  

 Próbka pracowała na początku bez dodatkowego podgrzewania aż do uzyskania normalnej 
temperatury pracy (faza 1), 

 Następnie przez nadmuch na źródło światła LED za pomocą suszarki przemysłowej podgrzano próbkę 
aż do zadziałania zabezpieczenia termicznego (faza 2, pomiar temperatury obciążony zbyt dużym 
błędem, przez ruch powietrza).Załączenie redukcji mocy przy 110 oC ± 3 oC. 

 Następnie najpierw otrzymano naturalną krzywą chłodzenia, po pewnym czasie przy wspomaganiu 
nadmuchiwaniem zimnego powietrza aż do włączenia zabezpieczenia termicznego (faza 3). Powrót do 
pełnej mocy przy temperaturze 49 oC ± 3 oC. 

  Następnie jeszcze przez pewien czas próbka pracowała w normalnych warunkach (faza 4). 

       Na rys 2 przedstawiono zmierzony przebieg temperatury: 

 

Rys. 2: Przebieg temperatury w funkcji czasu (w minutach) dla próbki #2. 
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Na rysunku 3 przedstawiono pobór mocy: 

 
 

 

Rys. 3: Pobór mocy w funkcji czasu w minutach. 
 
 
Zamontowane zabezpieczenie termiczne od temperatury ok. 110 stopni (zmierzone w centrum części 
cylindrycznej, na której umocowano źródło światła) obniża moc ze 107W do ok. 65W.  Po ochłodzeniu przy 
temperaturze ok. 50 stopni uzyskuje się ponownie całkowity pobór mocy. Pobór mocy przed załączeniem i po 
wyłączeniu się zabezpieczenia termicznego jest praktycznie identyczny. 
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W teście na próbce 2 dodatkowo zmierzono natężenie światła w odległości ok. 1 m od źródła światła. Wyniki 

przedstawiono na rys 4.   

 

 

Rys. 4: Krzywa natężenia światła mniej więcej w centrum stożka oświetlającego w odległości ok. 1 m. 
 

 Nieznaczne zmniejszenie natężenia światła w fazie 1 odzwierciedla spadek natężenia światła wraz 
ze wzrostem temperatury względem temperatury roboczej w stanie równowagi na poziomie nieco 
poniżej 60 stopni. 

 Niewielki spadek pojawia się oczywiście w fazie podczas podgrzewania do 110 stopni (faza 2). 

 Po zmniejszeniu poboru mocy przez zabezpieczenie termiczne natężenia światła gwałtownie maleje, 
ale procentowo mniej niż zmniejszenie poboru mocy.   
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3) Ocena wyników  
 
Zabezpieczenie elektroniczne 2 próbek testowanych na przegrzanie zostały potwierdzone jako w pełni 
funkcjonalne.  
Poza tym potwierdzono, że założona histereza (ochłodzenie do normalnej temperatury roboczej, zanim 
zostanie ponownie włączona pełna moc) okazuje się bardzo sensowne, aby zapobiec oscylacji między 2 
stanami, co jest bezwzględnie konieczne zarówno dla żywotności źródła światła jak również z punktu widzenia 
użytkownika.   
Zmierzone niewielkie zmiany poboru mocy  i natężenia światła  z temperaturą odpowiadają normalnemu 

zachowaniu się źródeł światła LED.  
 
 
 

 

Brema, dnia 28.8.2014 

 

Werner Bergholz 
Jacobs University Bremen gGmbH  

Vita Prof. Dr. Werner Bergholz© 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Raport z badao cz. 2 
 
 

Charakterystyka strumienia świetlnego 
i zużycia energii elektrycznej 

 
 
 
 

dotyczy testu  
 

lampy E40 110W LED*  
firmy A Top GmbH, Brinkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*lampa E40 110W LED firmy A Top GmbH na rynku polskim funkcjonuje pod nazwą LED PREMIO 110W E40
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Niniejszy raport z badao częśd 2 obejmuje wyniki i ocenę testu pod kątem  natężenia światła, rozkładu światła i 

zużycia energii elektrycznej próbek.  

1) Przeprowadzenie testu:  

 Schemat stanowiska badawczego zgodnie z rysunkiem 1. Lampa ukierunkowana jest na czujnik 
centralny, źródło światła przedstawione jest jedynie schematycznie. 

 Szczegóły instalacji: 

 15 czujników światła BWP21 

 akwizycja danych USB NI6008 

 miernik mocy Hameg 8115-2 

 oprogramowanie Labview 

 Dodatkowo do pomiaru zależności kątowej określono zachowanie migotania, zachowanie przy 
przepięciu i spadku napięcia (za pomocą transformatora AC / AC) oraz współczynnik mocy (lub 
przesuniecie fazowe między prądem a napięciem). 

  Spadek intensywności światła w funkcji odległości od źródła światła, scharakteryzowano w drugiej 
instalacji, w której źródło światła przemieszcza się poziomo.  

 Testy przeprowadzono głównie na próbce 2, która wyposażona jest w chip LED  Cree.  
 
Rys. 1: Schematyczna instalacja pomiarowa do pomiaru zależności kąta strumienia świetlnego. 
 

 
Wyniki testu:  

a) Zależnośd kąta strumienia świetlnego:  

 Natężenie światła zależne od kąta przedstawiono na rysunku 2 w porównaniu do lampy HQL OSRAM 
o poborze mocy 400 W  (wartości pomiarowe w luksach). 

 Natężenie światła dla wszystkich kątów aż do granicznej wartości pomiarowej jest znacznie wyższe niż 
dla próbki referencyjnej, przy zmierzonym poborze mocy 107 W. 
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Rys. 2: Natężenie światła zależne od kąta dla badanej próbki, lampa OSRAM HQL jako próbka referencyjna. 
Czerwona krzywa jest wynikiem dla badanej próbki LED (zamiennik za HQL). 

 

b) Migotanie 

Na rys 3 przedstawiono zależnośd czasową strumienia światła  w czasie 

 

Rys. 3: Zmiennośd strumienia światła w funkcji czasu, jednostką na poziomej osi czasu są milisekundy, strumieo 
światła w każdym przypadku ustalony jest na maksymalną wartośd. 
 
Podczas gdy intensywnośd światła  referencyjnej lampy OSRAM waha się w granicach 85 % maksymalnej 

intensywności światła dla częstotliwości 100 herców, co dostrzegane jest przez wszystkie osoby przynajmniej 

podświadomie, intensywnośd światła badanej próbki jest praktycznie stała (ok. 1 % zmienności, bardzo istotna 

zaleta w jakości światła). 



                                                                                                          Raport z testu-częśd 2               

4 
 

c) Odpornośd na wahania napięcia zasilania 230V:  
 

 Zgodnie z odpowiednimi normami IEC napięcie zasilania 230V może krótkotrwale byd wyższe lub niższe 
o 20 woltów od wartości średniej. Nie powinno to powodowad wahao poboru mocy lub strumienia 
światła  lub niestabilnych warunków pracy. („thermal Runaway“). 

 Za pomocą transformatora zmieniano napięcie zasilania w stopniach co 5 V od 210V do 250V i dla 
próbki 1 mierzono natężenie oświetlenia w odległości ok. 1 m oraz pobieraną moc.(Rys. 4a i 4b). 

a)         b) 

       
 

Rys. 4a: Natężenie światła w lumenach w  funkcji napięcia zasilania [V] 
Rys. 4b: Pobierana moc [W] w funkcji napięcia zasilania *V+ 
 
Badana próbka jest całkowicie odporna na wahania napięcia zasilania. Brak znaczącego wpływu zarówno na 
natężenie światła jak i na pobieraną moc. 
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d) Współczynnik mocy / przesunięcie fazowe między prądem a napięciem 
  

 Źródła światła oparte na wyładowaniach gazu (np. konwencjonalne lampy HQL) wytwarzają 
przesunięcie fazowe, co w niekorzystnych przypadkach prowadzi do wytworzenia mocy biernej, przez 
którą przedsiębiorstwo energetyczne ponosi dodatkowe,  znaczące koszty. 

 Na rys. 5 przedstawiono przesunięcie fazowe między prądem a napięciem (ze współczynnika mocy 
oblicza się cos fi Ø, gdzie Ø jest przesunięciem fazowym). 

 

 

Rys. 5: Przesunięcie fazowe między napięciem (czarna) i badaną próbką 2 oraz referencyjnym źródłem światła.  
 
Współczynnik mocy PF dla badanej próbki wynosi 0,97 (a więc tylko 3% mocy biernej, dla próbki referencyjnej 
0,95 z 5% jeszcze akceptowaną wartością).  
 

e) Natężenie oświetlenia w funkcji  odległości  
 Szeroko rozpowszechnionym uprzedzeniem do źródeł światła LED jest to, że natężenie światła 

w funkcji odległości zbytnio spada. 

 Z tego powodu zmierzono natężenie światła dla różnych odległości ( w układzie poziomym) i 
porównano z prawem, które obowiązuje dla reflektorów punktowych (zaznaczona prosta na rys 6) 
odwrotności kwadratu odległości. 

 

 

Rys. 6: Pomiar natężenia światła w funkcji odległości na wykresie podwójnie logarytmicznym, na którym prawo 

odwrotności kwadratu odległości odpowiada linii o nachyleniu równym 2. 
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Pomiar pokazuje, że badana próbka w odległości 3 m zachowuje się prawie jak reflektor punktowy, tak że  
ekstrapolacja natężenia światła dla większej odległości może się odbywad poprzez prawo odwrotności 
kwadratu  odległości (a więc: podwójna odległośd prowadzi do ¼ natężenia oświetlenia). Innymi słowami, 
badana próbka zachowuje się w tym punkcie identycznie jak normalna  lampa HQL. 

 
3) Ocena wyników  
 
Wyniki testów pokazały, że testowane źródło światła jest wyraźnie lepsze od konwencjonalnej lampy HQL we 
wszystkich kryteriach wydajności (test a) -d) szczególnie w zakresie efektywności energetycznej (prawie 4-
krotnie!) i również bardzo wyraźnie w jakości światła. 
 
Analiza porównawcza z innymi źródłami światła LED, które zostały przetestowane w naszym laboratorium,  dla 
współczynnika mocy i migotania, dla  której wyniki przedstawiono na rys. 7 jest sensowna (pozostałych 
kryteriów nie można sensownie porównad ze względu na zbyt duże różnice kształtów źródeł światła).  

 

Rys. 7: Ranking testowanych źródeł światła z innymi porównywalnymi źródłami światła LED. Testowane źródło 
światła i referencyjne źródło światła są podświetlone na czerwono. Drugi szereg liczbowy jest liczbą 
rankingową: 10 = najlepsza grupa; 6=dobra 3=jeszcze akceptowana  0=nie do przyjęcia. 
 
 
Brema, dnia 28.8.2014 

 

Werner Bergholz 
Jacobs University Bremen gGmbH 

Vita Prof. Dr. Werner Bergholz 

 


