WARTO WIEDZIEĆ
Czy można używać świateł LED do jazdy dziennej?
Na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą należy stwierdzić, iż zabrania
się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części
nieodpowiadających warunkom określonym w przepisach
szczegółowych.
Przepisem szczegółowym w stosunku do ustawy Prawo o ruchu
drogowym jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażania (Dz. U. z 2003 roku, Nr
32, poz. 262 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, które
w § 10 ust. 1 stanowi, że przedmioty wyposażenia i części
pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania
i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli
spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej
stosowanymi
w
homologacji
Europejskiej
Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG
ONZ) - "E" lub Unii Europejskiej - "e";
oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który
wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu;
ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej
jednostki celem ewidencji;
oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na
który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu
pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone
do upoważnionej jednostki celem ewidencji;
oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami
o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje
się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych
znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych
przepisów o badaniach i certyfikacji;
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Należy podkreślić, iż zgodnie z § 10 ust. 2 i 3, przepis ust.
1 stosuje się do producentów, importerów, dystrybutorów oraz
podmiotów montujących i świadczących usługi, a wykaz
przedmiotów
wyposażenia
i
części
związanych
z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska
podlegających sprawdzeniu w tym zakresie przez jednostki
akredytowane w polskim systemie akredytacji określa załącznik
nr 3 do rozporządzenia, który w pkt. 14 stanowi, że należą do
nich urządzenia świetlne i sygnalizacyjne.
Ponadto należy stwierdzić, iż zgodnie z Regulaminem nr 87
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące
homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów
o napędzie silnikowym, światła do jazdy dziennej (dwa)
oznaczają oświetlenie skierowane do przodu, stosowane w celu
poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. Powinny
one być oznaczone dodatkowym symbolem „RL”. Światłość
każdego ze świateł do jazdy dziennej nie może być wynosi mniej
niż 400 cd (kandela – jednostka światłości) w osi odniesienia
oraz najwyżej 1200 cd w dowolnym kierunku, z którego jest
widoczne. Światło posiadające więcej niż jedno źródło światła
(tzw. paski świetlne) musi spełniać wymóg minimalnej światłości
w przypadku awarii jednego ze źródeł światła, a w przypadku gdy
światło wysyłane jest ze wszystkich źródeł, nie może być
przekroczona światłość maksymalna.
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W praktyce oznacza to, że montowane w pojeździe
samochodowym światła do jazdy dziennej, powinny posiadać
odpowiednie świadectwo homologacji. Przy zakupie konkretnych
lamp do jazdy dziennej, należy zwrócić uwagę na ich oznaczenie.
Lampa powinna być oznakowana znakiem homologacji „E” lub
„e” oraz numerem, ewentualnie cechami producenta lub
dostawcy pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo
homologacji typu pojazdu. Ostatecznie może być oznakowana
znakiem zgodności, zgodnie z przepisami o systemie oceny
zgodności i akredytacji.
Przy montażu dwóch lamp do jazdy dziennej w kolorze białym,
należy zwrócić szczególną uwagę na ich umieszczenie z przodu,
nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu. Wzajemna
odległość nie może być mniejsza niż 600 mm. Powinny być
umieszczone na wysokości od 250 do 1500 mm. Powinny się
automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub
drogowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są
do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich
odstępach czasu.
Obecnie połączenie elektryczne może być takie, aby nie można
było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła
pozycyjne. W pojazdach zarejestrowanych po dniu 31 grudnia
2009 r. połączenie elektryczne powinno być takie, iż światła do
jazdy dziennej powinny automatycznie się włączać, kiedy
urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się
w położeniu umożliwiającym pracę silnika. Przednie i tylne
światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie
włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż dopuszcza się
montować tzw. „paski z diodami” lub inne dostępne na rynku
lampy świateł do jazdy dziennej w pojeździe samochodowym,
jeżeli odpowiadają one powyższym uwarunkowaniom.
asp. szt. Jacek Giszczak, BRD KGP
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