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2. Mærkningen skal være let læselig og holdbar. 
 
3. Mærkningen på huset skal være placeret således, at den kan kontrolleres om bord uden af-

montering af signallygten. Er linsesystem og hus uadskilleligt samlet, er mærkning af huset 
tilstrækkeligt. 

 
4. Kun godkendte signallygter, linsesystemer og lyskilder må mærkes som foreskrevet i stk. 1. 
 
5. Prøvningsmyndigheden underretter omgående udvalget om mærkningen. 
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Tillæg 
 

Model for godkendelsescertifikat for signallygter til sejlads på indre vandveje 
 
Signallygten........................................................................................................................................... 
 
(typebetegnelse, art, oprindelsesmærke) 
 
godkendes til brug ved sejlads på indre vandveje inden for anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Kommissionens direktiv .../.../EF af ... om indførelse af tekniske forskrifter for far-
tøjer på indre vandveje og ophæver Rådets direktiv 82/714/EØF+. 

Lygten modtager mærket     e..................................................... 
 
Komponenterne skal mærkes i henhold til artikel 4.05 i del I af bilag IX i direktiv .../.../EF++. 
 
Indehaveren af godkendelsen skal i henhold til artikel 4.03 i del I af bilag IX i direktiv .../.../EF++ 

sikre, at fremstilling kun finder sted i henhold til tegninger godkendt af prøvningsmyndigheden og i 
en udførelse svarende til prøveeksemplaret. Dette kan kun fraviges med prøvningsmyndighedens 
godkendelse. 
 
Særlige bemærkninger: 
 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................., den         ........................................... 
 (sted)            (dato) 
            ........................................... 
            (prøvningsmyndighed) 
            ........................................... 
             (underskrift) 
 

                                                 
+  EUT: Indsæt nummer og dato på dette direktiv. 
++  EUT: Indsæt nummer på dette direktiv. 
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DEL II 

 

Bestemmelser vedrørende prøvnings- og godkendelsesbetingelser for 
signallygter til sejlads på indre vandveje 

 
Indhold 

 
Kapitel 1 Generelle bestemmelser 
 
Artikel 1.01 Mærkespænding  

 
1.02 Funktionskrav  
 
1.03 Fastgørelse  
 
1.04 Lysmåletekniske forskrifter  
 
1.05 Komponenter  
 
1.06 Vedligeholdelse  
 
1.07 Sikkerhedsforskrifter  
 
1.08 Hjælpeindretninger  
 
1.09 Ikke-elektriske signallygter  
 
1.10 Toetages signallygter  

 
 
Kapitel 2 Lys- og farvemåletekniske forskrifter  
 
Artikel 2.01 Lysmåletekniske forskrifter  
 

2.02 Farvemåletekniske forskrifter 
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Kapitel 3 Konstruktionstekniske forskrifter 
 
Artikel 3.01 Elektriske signallygter  
 

3.02 Ringlinser, glas og indsatsglas  
 

3.03 Elektriske lyskilder 
 
 
Kapitel 4 Prøvnings- og godkendelsesmetoder 
 
Artikel 4.01 Generelle regler 
 

4.02 Ansøgning 
 
4.03 Prøvning  
 
4.04 Godkendelse  
 
4.05 Bortfald af godkendelse  

 
 
Tillæg  Miljøprøvning 
 

1. Prøvning for beskyttelse mod vandsprøjt og støvansamling  
 

2. Fugtprøvning 
 
3. Kuldeprøvning 
 
4. Varmeprøvning  
 
5. Vibrationsprøvning  
 
6. Accelereret prøvning for vejrbestandighed  
 
7. Prøvning for saltvands- og vejrbestandighed (salttågeprøvning)  
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Kapitel 1 
 

GENERELLE BESTEMMELSER 
 

Artikel 1.01 
 

Mærkespænding 
 
Mærkespændingen for signallygter til sejlads på indre vandveje er 230 V, 115 V, 110 V, 24 V og 
12 V. Der skal fortrinsvis anvendes anordninger til 24 V. 
 

Artikel 1.02 
 

Funktionskrav 
 
De belastninger, der sædvanligvis forekommer om bord, må ikke kunne forringe den tilsigtede 
funktion af signallygter og hjælpeindretninger dertil. Navnlig skal alle optisk virkende og for lyg-
ternes fastholdelse og justering vigtige dele være udført således, at deres fastlagte stilling ikke kan 
ændre sig under drift. 
 

Artikel 1.03 
 

Fastgørelse 
 
De dele af signallygter, som tjener til fastgørelse om bord, skal være udført således, at signallygtens 
én gang fastlagte stilling efter justering ikke kan ændre sig under drift. 
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Artikel 1.04 
 

Lysmåletekniske forskrifter 
 
Signallygter skal have den foreskrevne lysstyrkefordeling, farvegenkendelsen skal være sikret, og 
de foreskrevne lysstyrker skal nås umiddelbart efter at signallygten er blevet tændt. 
 

Artikel 1.05 
 

Komponenter 
 
I signallygter må kun anvendes de lystekniske komponenter, som er bestemt dertil i henhold til de-
res type. 
 

Artikel 1.06 
 

Vedligeholdelse 
 
Signallygter og tilbehør dertil skal ved deres konstruktion give mulighed for korrekt vedligehol-
delse, i givet fald gennem enkel udskiftning af lyskilden, selv i mørke. 
 

Artikel 1.07 
 

Sikkerhedsforskrifter 
 
Signallygter og tilbehør dertil skal være konstrueret og dimensioneret således, at deres drift, betje-
ning og vedligeholdelse ikke kan medføre fare for personer. 
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Artikel 1.08 
 

Hjælpeindretninger 
 
Hjælpeindretninger til signallygter skal være konstrueret og udført således, at signallygternes kor-
rekte drift og funktion ikke forringes ved påmontering, indbygning eller tilslutning af hjælpeindret-
ningerne. 
 

Artikel 1.09 
 

Ikke-elektriske signallygter 
 
Ikke-elektriske signallygter skal være konstrueret og udført i overensstemmelse med artikel 1.02 til 
1.08 og forskrifterne i kapitel 3. Forskrifterne i henhold til kapitel 2 i disse prøvnings- og godken-
delsesbestemmelser finder anvendelse med de fornødne ændringer. 
 

Artikel 1.10 
 

Toetages signallygter 
 
To signallygter, som er indbygget i samme hus over hinanden (toetages signallygter), skal kunne 
anvendes som enkeltsignallygter. I intet tilfælde må begge lyskilder i en toetages signallygte være 
aktiveret samtidig. 
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Kapitel 2 
 

LYS- OG FARVEMÅLETEKNISKE FORSKRIFTER 
 

Artikel 2.01 
 

Lysmåletekniske forskrifter 
 
1. Den lysmåletekniske vurdering af signallygter er fastlagt i del I. 
 
2. Signallygternes udførelse skal sikre, at der ikke kan optræde forstyrrende refleksion eller 

brydning af lyset. Anvendelse af reflektorer er forbudt. 
 
3. For tofarvede sidelygter og trefarvede lygter skal overlejring med lys af anden farve, også in-

den for glasset, være effektivt forhindret. 
 
4. For ikke-elektriske signallygter finder disse forskrifter anvendelse med de fornødne ændrin-

ger. 
 

Artikel 2.02 
 

Farvemåletekniske forskrifter 
 
1. Den farvemåletekniske vurdering af signallygter er fastlagt i del I. 
 
2. Farven af det af signallygter afgivne lys skal ved lyskildens driftstemperatur ligge inden for 

de farveområder, som er fastlagt i del I. 
 
3. Lysfarven af farvede signallygter må kun frembringes af gennemfarvede ringe (ringlinser, 

glas) og indsatsglas, når de enkelte farvepunkter af det udfaldende lys afviger højst 0,01 ind-
byrdes i deres koordinater i henhold til IEC-kromaticitetsdiagrammet. Der må ikke anvendes 
farvede pærer. 
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4. Den totale lysgennemgang i de farvede glas (indsatsglas) skal være afpasset således, at de 
krævede lysstyrker nås ved lyskildens driftsfarvetemperatur. 

 
5. Refleksion af det af lyskilden afgivne lys til dele af signallygterne må ikke være selektiv, dvs. 

de trikromatiske koordinater x og y af den i signallygten anvendte lyskilde må ved driftsfar-
vetemperatur ikke udvise støre forskydning end 0,01 efter refleksion. 

 
6. Ringlinser af klart glas må ved driftsfarvetemperatur ikke selektivt påvirke det af lyskilden 

frembragte lys. Selv ved længere tids drift må de trikromatiske koordinater x og y af den i 
signallygten anvendte lyskilde ikke udvise større forskydning end 0,01 efter lysets passage 
gennem ringlinsen. 

 
7. Farvetypen af det fra ikke-elektriske signallygter afgivne lys skal ved lyskildens driftstem-

peratur være inden for de farveområder, som er fastlagt i del I. 
 
8. Lysfarven af farvede, ikke-elektriske signallygter må kun frembringes af gennemfarvet sili-

katglas. For farvede, ikke-elektriske signallygter skal den samlede mængde farvet silikatglas 
ved den korrelerede farvetemperatur af den ikke-elektriske lyskilde være dimensioneret såle-
des, at de foreskrevne lysstyrker nås. 
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Kapitel 3 
 

KONSTRUKTIONSTEKNISKE FORSKRIFTER 
 

Artikel 3.01 
 

Elektriske signallygter 
 
1. Alle dele i signallygter skal være bestandige over for de særlige belastninger, som sejladsen 

indebærer som følge af fartøjets bevægelse, vibrationer, korrosion, temperaturændringer og 
eventuel stødpåvirkning ved lastning og ved sejlads i is samt øvrige påvirkninger, der optræ-
der om bord. 

 
2. Konstruktionsmåde, materialer og forarbejdning af signallygter skal sikre en sådan stabilitet, 

at signallygtens funktion opretholdes efter mekanisk og termisk belastning samt udsættelse for 
ultraviolet lys i overensstemmelse med disse forskrifter, navnlig skal dens lys- og farvemåle-
tekniske egenskaber bevares. 

 
3. Konstruktionsdele, som er udsat for korrosion, skal være udført af korrosionsbestandige ma-

terialer eller forsynet med en effektiv korrosionsbeskyttelse. 
 
4. De anvendte materialer må ikke være hygroskopiske, såfremt dette påvirker funktionen af in-

stallationer, apparater og hjælpeindretninger. 
 
5. De anvendte materialer må ikke være let brændbare. 
 
6. Prøvningsmyndigheden kan også godkende materialer med afvigende egenskaber, såfremt 

den nødvendige sikkerhed er tilvejebragt gennem konstruktionen. 
 
7. Prøvninger på signallygter skal godtgøre lygternes anvendelighed til det formål, de er bestemt 

til om bord. Prøvningerne inddeles i miljøegnetheds- og driftsegnethedsprøver. 
 
8. Miljøegnethed: 
 

a) Miljøklasser 
 

− Klimaklasser: 

X Apparater, som er bestemt til anvendelse på steder udsat for vejrliget. 
S Apparater, som er bestemt til neddykning eller vedvarende kontakt med saltvand. 
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− Vibrationsklasse: 

V Apparater og anordninger, som ved montering på master og andre steder er særlig 
udsat for vibrationer. 

 
− Belastningsklasser: 

 
Miljøbetingelser inddeles i 3 belastningsklasser: 

 
1) Normale miljøbetingelser: 

Betingelser, som kan optræde om bord jævnligt gennem længere tid. 
 

2) Ekstreme miljøbetingelser: 
Betingelser, som undtagelsesvis optræder om bord i særlige tilfælde. 

 
3) Transportmiljøbetingelser: 

Betingelser, som kan optræde under transport og opbevaring af ikke-
idriftværende anlæg, apparater og hjælpeindretninger. 

 
Prøvning ved normale miljøbetingelser benævnes "prøvning for normalt miljø", 
prøvning ved ekstreme miljøbetingelser benævnes "prøvning for ekstremt miljø", 
og prøvning under transportmiljøbetingelser benævnes "prøvning for transport-
miljø". 

 
b) Krav 

 
Signallygter og tilbehør dertil skal ved kontinuerlig drift være egnet til de påvirkninger 
af bølgegang, vibrationer, fugt og temperaturskift, som må forventes om bord på et far-
tøj. 

 
Signallygter og hjælpeindretninger dertil skal forblive funktionsdygtige under påvirk-
ning af de miljøbetingelser, som er angivet i bilaget om miljøprøvning svarende til deres 
miljøklasse i stk. 8, litra a). 

 
9. Driftsegnethed 
 

a) Energiforsyning: i tilfælde af, at energiforsyningens mærkespænding og -frekvens afvi-
ger fra mærkeværdigrænserne1 i nedenstående tabel, og i tilfælde af et overtoneindhold 
af forsyningsvekselspændingen på 5%, skal signallygter og hjælpeindretninger dertil 
fungere inden for de tolerancer, der er tilladt for normal drift om bord på grundlag af 
prøvnings- og godkendelsesbetingelserne. Principielt må signallygtens forsyningsspæn-
ding højst afvige ±5% fra den valgte mærkespænding. 

                                                 
1  Mærkespænding og mærkefrekvens er de af fabrikanten foreskrevne værdier. 

Der kan også angives spændings- og/eller frekvensområder. 
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Strømforsyningens art Spændings- og frekvensafvigelser for den 

elektriske energiforsyning til signallygter 
og hjælpeindretninger dertil 

(Mærkespænding) Spændings-
ændring 

Frekvens-
ændring 

Varighed 

Jævnspænding over 48 V 
 

og vekselspænding 
 

Jævnspænding til og med 48 V 

±10% 
±20% 
±10% 

±5% 
±10% 

- 

vedvarende 
maks. 3 s 

vedvarende 

 
Spændingsspidser på indtil ±1200 V med stigningsvarighed fra 2 til 10 µs og varighed 
indtil 20 µs eller polvending af forsyningsspændingen må ikke medføre beskadigelse af 
signallygter og hjælpeindretninger dertil. Efter at have været udsat for disse påvirknin-
ger - sikringer må gerne være trådt i funktion - skal signallygter og hjælpeindretninger 
dertil fungere inden for de tolerancer, der er tilladt for normal drift om bord på grundlag 
af prøvnings- og godkendelsesbetingelserne. 

 
b) Elektromagnetisk kompatibilitet: Der skal træffes alle rimelige og praktisk mulige skridt 

til at fjerne og undertrykke årsagerne til gensidig elektromagnetisk påvirkning mellem 
signallygter og hjælpeindretninger dertil, også forårsaget af andre anlæg og apparater i 
fartøjets udrustning. 

 
10. Miljøbetingelser om bord på fartøjer 
 

Miljøbetingelserne (normale, ekstreme, transport) efter stk. 8, litra a), bygger på de foreslåede 
tilføjelser til IEC-publikation 92-101 og 92-504. Værdier, som afviger derfra, er angivet 
med *. 
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 Normale Ekstreme 

 
Miljø-

betingelser 

Transport 

  
a) Omgivende lufttemperatur: 

 
Klimaklasse................................................. 
 
X og S i henhold til stk. 8, litra a) 
 

 
 
_25 til 
 
+55 °C* 

 
 
_25 til 
 
+55 °C* 

 
 
_25 til 
 
+70 °C* 

b) Omgivende luftfugtighed: 
 
Konstant temperatur.................................... 

 
Højeste relative fugtighed............................ 

 
 
+20 °C 
 
95% 

 
 
+35 °C 
 
75% 

 
 
+45 °C 
 
65% 

 
Temperaturændring...................................... 

 
Mulighed for at nå dugpunktet 

c) Vejrliget over dæk: 
 
Sol................................................................. 
 
Vind............................................................... 
 
Nedbør........................................................... 
 
Vandets strømningshastighed (bølger).......... 
 
Vandets saltindhold....................................... 

 
 
1 120 W/m2 
 
50 m/s 
 
15 mm/min 
 
10 m/s 
 
30 kg/m3 

d) Magnetfelt: 
 
Magnetisk feltstyrke i vilkårlig retning......... 

 
 
80 A/m 

e) Vibration: 
 
Sinusformet vibration i vilkårlig retning 
 
Vibrationsklasse V i henhold til stk. 8, litra a) (ekstra udsatte steder, f.eks. på master) 

Frekvensområde 2 til 10 Hz 2 til 13,2 Hz* 
Vejamplitude............................................................. ±1,6 mm ±1,6 mm 
Frekvensområde 10 til 100 Hz 13,2 til 100 Hz* 
Accelerationsamplitude............................................. ±7 m/s2 ±11 m/s2 * 
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11. Signallygter skal tilfredsstille de miljøprøvninger som er anført i tillægget. 
 
12. Komponenter til signallygter af organiske materialer skal være vidtgående ufølsomme over 

for ultraviolet stråling. 
 

Efter en prøve af 720 timers varighed svarende til bilaget (punkt 6) må der ikke optræde kva-
litetsforringende ændringer eller større forskydninger af de trikromatiske koordinater x og y 
end 0,01 i forhold til de ikke-bestrålede eller ikke-regnpåvirkede lysende overflader. 

 
13. Signallygters lysende overflader og afskærmninger skal være således konstrueret og udført, at 

de ved sædvanlig belastning om bord ved kontinuerlig drift med 10% overspænding og en 
omgivende temperatur på +45 °C hverken deformeres, ændres eller ødelægges. 

 
14. Signallygter skal ved kontinuerlig drift, 10% overspænding og en omgivende temperatur på 

+60 °C ved ophængningsdelene uden beskadigelse kunne tåle 8 timers vedvarende belastning 
med en kraft på 1000 N (Newton). 

 
15. Signallygter skal være bestandige over for ikke-permanent neddykning. Signallygter skal ved 

kontinuerlig drift med 10% overspænding og en omgivende temperatur +45 °C uden at for-
andres kunne tåle nedkøling ved spuling med vand med temperatur +15 °C til +20 °C fra et 
fyldt 10 liters kar. 

 
16. De forarbejdede materialers bestandighed under driftsbetingelser skal være sikret, navnlig må 

materialerne under drift ikke antage højere temperatur end svarende til deres driftstemperatur 
ved kontinuerlig drift. 
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17. Indeholder signallygter komponenter af ikke-metalliske materialer, skal disses kontinuerlige 
driftstemperatur bestemmes under de om bord rådende betingelser ved en omgivende tempe-
ratur på +45 °C. 

 
Hvis den således bestemte kontinuerlige driftstemperatur af ikke-metalliske materialer over-
stiger grænsetemperaturerne i IEC-publikation 598, del 1, tabel X og XI, skal sådanne kom-
ponenters mekaniske, termiske og klimatiske langtidsbestandighed eftervises ved særskilte 
undersøgelser. 

 
18. Til undersøgelse af komponenternes formstabilitet ved kontinuerlig driftstemperatur bringes 

signallygterne til at fungere i en jævn luftstrøm (v = ca. 0,5 m/s) i driftsposition ved en omgi-
vende temperatur på +45 °C under betingelser svarende til forholdene om bord. I opvarm-
ningsperioden og efter at driftstemperaturen er nået, udsættes de ikke-metalliske komponenter 
for en mekanisk belastning, som er konstruktivt bestemt eller svarer til den, de kan blive udsat 
for ved håndtering. På signallygter med lysende overflader, som ikke er af silikatglas, skal et 
metalstempel med målene 5 mm x 6 mm med en konstant kraft på 6,5 N (svarende til finger-
tryk) trykke midt mellem over- og underkanten af den lysende overflade. 

 
Under disse mekaniske belastninger må komponenten ikke udvise plastisk deformation. 

 
19. Til undersøgelse af komponentens ældningsbestandighed ved klimapåvirkning bringes signal-

lygter med ikke-metalliske komponenter, som under drift er udsat for vejrpåvirkning, til at 
fungere intermitterende i et klimakammer, hvor der hver 12. time skiftes fra 45 °C og 95% re-
lativ luftfugtighed til -20 °C under de om bord rådende betingelser, således at lygterne ud-
sættes for fugtigvarme og kolde cykluser samt skift fra lav til høj temperatur i perioder, der 
svarer til den tid, hvori de skal være tændt. 

 
Den samlede varighed af denne prøve udgør mindst 720 timer. Under denne prøve må de ik-
ke-metalliske komponenter ikke undergå ændringer, som påvirker anordningens funktions-
dygtighed. 

 
20. De dele af signallygter, som er monteret inden for rækkevidde, må ved en omgivende tem-

peratur på +45 °C ikke nå op på højere temperatur end +70 °C, hvis de er af metal, og ikke 
over +85 °C, hvis de er af ikke-metalliske materialer. 
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21. Signallygter skal være konstrueret og udført efter anerkendt teknologisk praksis. Navnlig ta-
ges hensyn til IEC-publikation 598, del 1, lygter - generelle krav og prøver. Kravene i føl-
gende afsnit skal opfyldes: 

 
− jordterminal (punkt 7.2), 
− beskyttelse mod elektrisk stød (punkt 8.2) 
− isoleringens modstand og spændingsbestandighed (punkt 10.2 og 10.3) 
− krybe- og luftafstand (punkt 11.2) 
− holdbarhed og opvarmning (punkt 12.1 og tabel X, XI og XII) 
− varmebestandighed, brandmodstandsevne og krybestrømbestandighed (punkt 13.2, 13.3 

og 13.4) 
− skrueklemmer (punkt 14.2, 14.3 og 14.4).  

 
22. De elektriske forbindelsesledninger skal have et tværsnitsareal på ≥1,5 mm2. Til tilslutning 

skal anvendes ledninger, som mindst er af type HO 7 RN-F eller tilsvarende.  
 
23. Arten af beskyttelse af signallygter til eksplosionsfarlige områder skal være konstateret og 

attesteret af de ansvarlige prøvningsmyndigheder. 
 
24. Signallygter skal være således konstrueret, 
 

1) at der er mulighed for let at rengøre lygten indvendigt og udskifte lyskilden i mørke 
 

2) at der ikke kan samle sig kondensvand 
 

3) at der mellem aftagelige dele kun anvendes pakninger med blivende elasticitet 
 
4) at signallygten ikke kan afgive lys af anden farve end den foreskrevne. 

 
25. Hver signallygte til fast montering skal være vedlagt en monterings- eller indbygningsvejled-

ning, som angiver signallygtens udskiftelige deles monteringsposition, formål og type. Sig-
nallygter til forskellige placeringer skal kunne anbringes på enkel, men sikker måde. 

 
26. Nødvendige fastgørelsesanordninger skal være af en sådan beskaffenhed, at lygtens signal-

nul-retning stemmer overens med markeringen af skibets signal-nul-retning. 
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27. Hver signallygte skal på et sted, som også er synligt efter montering om bord, være forsynet 
med følgende let læselige og holdbare påskrift: 

 
1) lyskildens nominelle effekt, for så vidt forskellig nominel effekt medfører forskellig lys-

rækkevidde 
 
2) for delcirkellygter lygtens art 
 
3) signal-nul-retning ved en markering på delcirkellygten umiddelbart under hhv. over lys-

fladen 
 
4) signallygtens art, f.eks. kraftig 
 
5) oprindelsesmærke 
 
6) tom plads til mærkning, f.eks. .F.91.235. 

 
 

Artikel 3.02 
 

Ringlinser, glas og indsatsglas 
 
1. Ringe (ringlinser, glas) og indsatsglas kan være af organisk glas (plexiglas) eller uorganisk 

glas (silikatglas). 
 

Ringe og indsatsglas af silikatglas skal være fremstillet af en glastype af mindst hydrolyse-
klasse IV efter ISO 719, således at deres langtidsbestandighed mod vand er sikret. 

 
Ringe og indsatsglas af plexiglas skal have en langtidsbestandighed mod vand svarende til 
dem, som er fremstillet af silikatglas. 

 
Indsatsglas skal have en lav indre spænding. 

 
2. Ringe og indsatsglas skal så vidt muligt være fri for slirer og blærer samt urenheder. De må 

ikke udvise overfladefejl som mattering, dybe ridser o.l. 
 
3. Ringe og indsatsglas skal opfylde forskrifterne i artikel 3.01. De lys- og farvemåletekniske 

egenskaber må ikke ændre sig under disse betingelser. 
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4. Røde og grønne indsatsglas til sidelanterner må ikke være indbyrdes udskiftelige. 
 
5. På ringe og indsatsglas skal godkendelsesmærke og typebetegnelse være påført på en let læse-

lig og holdbar måde ved siden af oprindelsesmærket på et sted, som er synligt også efter ind-
bygning i signallygterne. 

 
Disse påskrifter må ikke medføre, at de lys- og farvetekniske minimumsforskrifter ikke er op-
fyldt. 

 
 

Artikel 3.03 
 

Elektriske lyskilder 
 
1. I signallygter må kun anvendes de glødelamper, som er bestemt hertil i henhold til deres type. 

Disse lamper skal være til rådighed i mærkespændingerne. I særlige tilfælde kan dette fravi-
ges. 

 
2. Glødelampen må kun kunne fastgøres i den foreskrevne stilling i signallygten. Der tillades 

højst to entydige stillinger i signallygten. Forkert iskruning og anbringelse i en mellemstilling 
skal være umulig. Til prøvning skal vælges den ugunstigste stilling. 

 
3. Glødelamper må ikke have egenskaber, der påvirker deres funktion ugunstigt, f.eks. ridser 

eller pletter på kolben eller fejl ved glødetrådenes placering i kolben. 
 
4. Glødelampens driftsfarvetemperatur må ikke være under 2360 K. 
 
5. De anvendte fatninger og sokler skal tilfredsstille de særlige forskrifter vedrørende det optiske 

system og til den mekaniske belastning ved driften om bord. 
 
6. Glødelampens sokkel skal være så fast forbundet med glaspæren, at kolben efter 100 timers 

drift med 10% overspænding kan modstå en jævn drejning med et drejningsmoment på 
25 kgcm uden forandringer eller skader. 

 
7. Oprindelsesmærke, mærkespænding og nominel effekt og/eller lysstyrke samt godkendelses-

mærke skal være påført på glødelampens kolbe eller sokkel på en let læselig og holdbar måde. 
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8. Følgende tolerancer skal være overholdt for glødelamper: 
 

a) Glødelamper til mærkespænding 230 V, 115 V, 110 V og 24 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mærke- 
spænding 

Mærke- 
effekt 

Maks. 
Optagen 
effekt3) 

Mærke- 
levetid 

 
Prøvningsværdier3) 

 
Glødetråd mm 

 
V 

 
W 

 
W 

 
h 

Horisontal 
lysstyrke4) 

cd 

Farve- 
temperatur 

K 

 
b 

mm 

 
1 

mm 
24 40 43  45 2360 0,72  +0,1 

            0 
13,5  +1,35

              0 
110 ell. 115 60 69 1000 til til 15  +2,5 

               0 
11,5  +1,5 

              0 
230 65 69  65 2856 15  +2,5 

               0 
11,5  +1,5 

              0 
 

 

  

Lystyngdepunkt 

Klar 

Mærk-

ning 

Lampesokkel f.eks. P 

28s 

Sokkelposition: L2 )

b

l

45

 

±

 

2

 

 
m

1)

 

 

  

 

Tilladt afvigelse mel-
lem glødetrådens akse 
og sokkelakse ved 
lystyngdepunktafstand 
1,5 mm 

45
 ±

 2
 m

m
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Bemærkninger: 
 

Ad 1)  Tolerance for lystyngdepunktafstand for 24 V/40 W lampe: ±1,5 mm. 
Ad 2) L: Den brede flig af sokkel P 28 S skal, når pæren er opret, vende til venstre, set 

mod udstrålingsretningen. 
Ad 3) Før måling af startværdier skal glødelampen ældes i 60 minutter i driftsposition 

ved mærkespænding. 
Ad 4) I udstrålingsområdet ±10° omkring en vandret linje gennem glødetrådens midt-

punkt må der ved en 360° drejning af lampen om dens akse ikke forekomme afvi-
gelser fra disse værdier i op- eller nedadgående retning. 

 
b) Glødelamper til mærkespænding 24 V og 12 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l

Lampesokkel f.eks. BAY 

15d 

Reference-

stift 

  

 

Lystyngdepunkt

Klar 

Tilladt afvigelse mellem glø-
detrådens akse og sokkelaksen 
ved lystyngdepunktafstand 
1 mm 

35
 ±

 1
 m

m
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Mærke- 

spænding 
Mærke- 
effekt 

Maks. 
Optagen 
effekt1) 

Mærke- 
levetid 

 
Prøvningsværdier1) 

 
Glødetråd 

 
V 

 
W 

 
W 

 
h 

Horisontal 
lysstyrke2) 

cd 

Farve- 
temperatur 

K 

 
l mm 

12 
24 

10 18  
1000 

12 
til 
20 

 
2360 

til 

9 til 13 
9 til 17 

12 
24 

25 26,5  30 
til 
48 

2856  
9 til 13 

 
Bemærkninger: 
 

Ad 1) Før måling af startværdier skal glødelampen ældes i 60 minutter i driftsposition 
ved mærkespændingen. 

Ad 2) I udstrålingsområdet ±30° omkring en vandret linje gennem glødetrådens midt-
punkt må der ved en 360° drejning af lampen om dens akse ikke forekomme afvi-
gelser fra disse værdier i op- eller nedadgående retning. 

 
c) Glødelamper mærkes på soklen med de i betegnelsen indgående størrelser. Foretages denne 

mærkning på kolben, må det ikke nedsætte glødelampens virkning. 
 
d) Anvendes der i signallygterne udladningslamper i stedet for glødelamper, gælder forskrifterne 

for glødelamper tilsvarende for disse. 
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Kapitel 4 
 

PRØVNINGS- OG GODKENDELSESPROCEDURER 
 

Artikel 4.01 
 

Generelle regler 
 
For prøvnings- og godkendelsesprocedurerne gælder bestemmelserne i del I. 

 
Artikel 4.02 

 
Ansøgning 

 
1. Ansøgning om godkendelse skal indgives af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsen-

tant og skal ledsages af følgende oplysninger og dokumentation samt prøveeksemplarer og 
eventuelle hjælpeindretninger. 

 
a) angivelse af signallygtens art (f.eks. kraftig) 
 
b) fabriksmærke, typebetegnelse og lyskilde for signallygten og eventuelle hjælpeindretninger 
 
c) for elektriske signallygter, den mærkespænding, signallygterne er bestemt til 
 
d) en specifikation af alle karakteristika og præstationer 
 
e) kort teknisk beskrivelse med angivelse af de til signallygtens fremstilling anvendte materialer 

samt principstrømskema med kort teknisk beskrivelse, såfremt der i strømkredsen foran sig-
nallygten er tilsluttet hjælpeindretninger, som kan påvirke dens drift 
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f) for prøver af signallygter og af disses eventuelle hjælpeindretninger, to eksemplarer af: 
 

i) monterings- eller indbygningsanvisning med angivelse af lyskilde og fastgørelses- eller 
holdeanordning 

 
ii) skitser med målangivelse og tildelte benævnelser og typebetegnelser, som er nødven-

dige til identificering af signallygter, som er fremstillet efter prøveeksemplaret og mon-
teret eller indbygget om bord, samt disses eventuelle hjælpeindretninger 

 
iii) anden dokumentation som tegninger, styklister, el-diagrammer, funktionsbeskrivelser 

og fotografier vedrørende alle væsentlige detaljer, som i henhold til kapitel 1 til 3 i disse 
prøvnings- og godkendelsesbetingelser kan blive påvirket og i dette omfang er nødven-
dige til at fastslå overensstemmelsen af den påtænkte produktion af enheder med prøve-
eksemplaret. Navnlig gælder dette følgende oplysninger og tegninger: 

 
- et længdesnit, som viser detaljer i ringlinsens opbygning og lyskildens profil (glø-

delampe med spiraltråd) samt af placering og fastgørelse 
 

- et tværsnit gennem signallygten i højde med ringlinsens midte, som viser dels de-
taljer ved arrangementet af lyskilden, af ringlinsen og af et eventuelt indsatsglas, 
dels, for delkredslygter, den vandrette udstrålingsvinkel 

 
- for delkredslygter, afbildning af bagsiden med detaljer af holder eller fastgørelses-

dele 
 

- afbildning af fuldkredslygten med angivelse af detaljer vedrørende anbringelse el-
ler holder 

 
iv) oplysninger vedrørende de måltolerancer ved serieproduktion af lyskilde, ringlinse, ind-

satsglas, fastgørelsesanordninger eller holdere samt af den i signallygten anvendte lys-
kilde i forhold til den monterede ringlinse 

 
v) oplysninger vedrørende den horisontale lysstyrkefordeling af lyskilder fra serieproduk-

tion ved mærkespænding 
 

vi) oplysninger vedrørende tolerancer ved serieproduktion af farvet glas for farve og trans-
mission med standardlyskilde A (2856 K) eller med lystypen fra den foreskrevne lys-
kilde. 
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2. Ansøgningen skal vedlægges to driftsklare prøveeksemplarer, hver med 10 lyskilder for hver 
mærkespænding, og, når det er relevant fem indsatsglas i de forskellige signalfarver, samt 
fastgørelses- eller holdeanordning. 

 
Derudover skal sådanne apparatspecifikke hjælpeindretninger stilles til rådighed, som er nød-
vendige til gennemførelse af godkendelsesprøvningen efter anmodning. 

 
3. Prøveeksemplaret skal i alle enkeltheder svare til den påtænkte udførelse og være forsynet 

med alt tilbehør, som er nødvendigt til indbygning eller montering i en placering svarende til 
normal anvendelse og til forskriftsmæssig drift, og som prøveeksemplaret er bestemt til at an-
vendes sammen med om bord. Med prøvningsmyndighedens godkendelse kan tilbehørsdele 
undtages. 

 
4. Yderligere prøveeksemplarer, dokumentation og oplysninger efterindsendes efter anmodning. 
 
5. Dokumentationen skal være affattet på sproget i det land, hvor den prøvningsinstans, som 

meddeler godkendelsen, befinder sig. 
 
6. Omfatter ansøgningen om godkendelse kun en hjælpeindretning, finder stk. 1-5 anvendelse 

med de fornødne ændringer, idet hjælpekomponenter kun kan godkendes i forbindelse med 
godkendte signallygter. 

 
7. Delkredslygter skal i princippet indleveres som et komplet sæt. 
 

Artikel 4.03 
 

Prøvning 
 
1. Ved prøvning af en signallygte, som er nyudviklet eller fremkommet ved ændring af en god-

kendt type, eller prøvning af en hjælpeindretning, som er nyudviklet eller fremkommet ved 
ændring af en godkendt type, eftervises det, om prøveeksemplaret opfylder forskrifterne i dis-
se prøvnings- og godkendelsesbestemmelser og er i overensstemmelse med dokumentationen 
i henhold til artikel 4.02, stk. 1, litra f). 

 
2. Godkendelsesprøvningen skal være baseret på de betingelser, som optræder om bord på fartø-

jer. Prøvningen omfatter alle de lyskilder, indsatsglas og hjælpeindretninger, som kræves ind-
leveret, og som er bestemt til signallygten. 
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3. Den lys- og farvemåletekniske prøvning gennemføres ved den pågældende mærkespænding. 
 

Signallygter vurderes ud fra den vandrette driftslysstyrke IB og driftsfarvetemperaturen. 
 
4. Prøvning af enkeltkomponenter eller hjælpeindretninger foretages alene med den type signal-

lygte, som de er bestemt til. 
 
5. Prøvning udført af andre myndigheder til eftervisning af opfyldelse af forskrifterne i kapitel 3 

kan på anmodning anerkendes, såfremt deres ækvivalens i henhold til tillægget. 
 
 

Artikel 4.04 
 

Godkendelse 
 
1. For godkendelse af signallygter gælder artikel 4.01 til 4.05 i del I. 
 
2. For signallygter og hjælpeindretninger, som er serieproduceret eller er bestemt dertil, kan 

godkendelse tildeles ansøgeren efter en for dennes regning foretaget godkendelsesprøvning, 
når ansøgeren indestår for korrekt udøvelse af de beføjelser, som følger af godkendelsen. 

 
3. Hvis godkendelse meddeles, udstedes et godkendelsescertifikat for den tilsvarende signallygte 

i henhold til artikel 4.03 i del I, og signallygtetypen tildeles et godkendelsesmærke i henhold 
til artikel 4.05 i del I. 

 
Godkendelsesmærket og det fortløbende fabrikationsnummer skal på hver signallygte, som er 
udført i henhold til prøveeksemplaret, påføres på let læselig og holdbar måde på et sted, som 
er synligt, også efter montering om bord. Oprindelsesmærker og typebetegnelser påføres på 
let læselig og holdbar måde. På signallygter må ikke påføres tegn, som kan give anledning til 
forveksling med godkendelsesmærket. 

 
4. Godkendelsen kan være tidsbegrænset og kan indeholde pålæg og betingelser. 
 
5. Ændringer af en godkendt signallygte og tilføjelser til tilladte signallygter kræver godkendelse 

af prøvningsmyndigheden. 
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6. Nægtes godkendelse af en signallygte, får ansøgeren meddelelse herom med ankemuligheder. 
 
7. Et prøveeksemplar af hver godkendt signallygtetype skal overlades til den godkendende prøv-

ningsmyndighed. 
 

 
Artikel 4.05 

 
Bortfald af godkendelse 

 
1. Godkendelsen for et prøveeksemplar bortfalder ved udløb af fristen, ved inddragelse og ved 

tilbagetrækning. 
 
2. Godkendelsen kan inddrages, når 
 

− forudsætningerne for dens meddelelse efterfølgende er bortfaldet og ikke kun midlerti-
digt 

 
− disse prøvnings- og godkendelsesbestemmelser ikke overholdes 

 
− en signallygte ikke er i overensstemmelse med det godkendte prøveeksemplar 

 
− de udstedte påbud ikke er blevet overholdt eller 

 
− indehaveren af godkendelsen viser sig at være utilforladelig. 

 
Den skal trækkes tilbage, når forudsætningerne for dens meddelelse ikke har været til stede. 

 
3. Hvis produktionen af en godkendt signallygtetype indstilles, skal den godkendende prøv-

ningsmyndighed straks underrettes. 
 
4. Tilbagetrækning og inddragelse af godkendelsen medfører, at det er forbudt at anvende den 

tildelte mærkning. 
 
5. Efter bortfald af godkendelsen skal godkendelsescertifikatet forelægges for den godkendende 

prøvningsmyndighed med henblik på påføring af en anmærkning om bortfaldet. 
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Tillæg 
 

Miljøprøvninger 
 

 
1. Prøvning for beskyttelse mod vandsprøjt og støvansamling 
 
1.1 Arten af prøveeksemplarets beskyttelse skal være i overensstemmelse med klassificering 

IP 55 i IEC-publikation del 598-I. 
 

Prøvning og bedømmelse vedrørende støvansamling og vandsprøjt finder sted i henhold til 
klassificering IP 55 i IEP-publikation 529. 
 
Det første ciffer 5 angiver her beskyttelse mod støvansamling. Herved forstås: Fuldstændig 
beskyttelse mod berøring af spændingsførende dele og beskyttelse mod skadelig støvansam-
ling. Indtrængning af støv er ikke fuldstændig forhindret. 
 
Det andet ciffer 5 angiver beskyttelse mod vandsprøjt. Herved forstås: En vandstråle fra en 
dyse, som fra alle sider rettes mod lygten, må ikke have skadelig virkning. 
 

 
1.2 Prøveeksemplarets vandbestandighed bedømmes som følger: Beskyttelsen anses for tilstræk-

kelig, når indtrængende vand ikke virker forstyrrende på dets funktion. 
 

Der må ikke være fremkommet vandansamling på isolationen, såfremt mindsteværdierne for 
krybeafstand dermed ikke er overholdt. Spændingsførende dele må ikke være våde, og en 
eventuel ansamling af vand indvendigt i lygten må ikke nå sådanne dele. 
 

 
2. Fugtprøvning 
 
2.1 Formål og anvendelse 
 

Ved denne prøvning vurderes virkningen af fugtig varme og af fugt ved skiftende temperatur 
efter artikel 3.01, stk. 10, litra b), ved drift, transport og opbevaring af nautiske anlæg, appa-
rater og instrumenter, hvor overfladen kan udsættes for kondensering. 

 
Den krævede kondensering tilnærmer endvidere for uindkapslede aggregater virkningen af et i 
driftsperioden opbygget støvfald og/eller en hygroskopisk saltfilm. 
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Følgende specifikation bygger på IEC-publikation 68, del 2-30, sammenholdt med arti-
kel 3.01, stk. 10, litra a) og b). Nærmere oplysninger kan om nødvendigt hentes i publikatio-
nen. 

 
Enheder og aggregater, som i uindkapslet form skal godkendes som prøveeksemplarer, skal 
afprøves i uindkapslet tilstand eller, såfremt de er uegnede dertil, med de beskyttelsesforan-
staltninger, som efter ansøgerens vurdering er nødvendige som minimum til anvendelsen om 
bord. 

 
2.2 Udførelse 
 

(1) Prøvning finder sted i et prøvekammer, hvis beskaffenhed - om nødvendigt i forbindelse 
med ventilation - sikrer, at alle punkter i kammeret har tilnærmelsesvis samme tempe-
ratur og luftfugtighed. Luftens strømning må ikke afkøle prøveeksemplaret nævnevær-
digt, men skal være så kraftig, at de foreskrevne værdier af lufttemperatur og -fugtighed 
kan overholdes i prøveeksemplarets umiddelbare omgivelser. 

 
Kondensvand skal løbende ledes ud af prøvekammeret. Der må ikke dryppe kondens-
vand på prøveeksemplaret. Kondensvand må kun efter fornyet behandling, navnlig fjer-
nelse af kemiske stoffer hidrørende fra prøveeksemplaret, anvendes til befugtning. 

 
(2) Prøveeksemplaret må ikke udsættes for varmestråling fra varmekilderne til kammerets 

opvarmning. 
 
(3) Prøveeksemplaret skal før påbegyndelse af prøvningen være så længe ude af drift, at al-

le dets dele har nået rumtemperatur. 
 
(4) Prøveeksemplaret opstilles i prøvekammeret ved rumtemperatur +25 ±10 °C svarende 

til sin normale anvendelse om bord. 
 
(5) Kammeret lukkes. Lufttemperaturen indstilles på -25 ±3 °C ved en relativ luftfugtighed 

på 45 til 75% og fastholdes, indtil prøveeksemplaret har nået samme temperatur. 
 
(6) Den relative luftfugtighed øges ved uændret lufttemperatur i løbet af højst en time til 

mindst 95%. Denne stigning kan allerede finde sted i løbet af den sidste time af prøve-
eksemplarets temperaturtilpasning. 
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(7) Lufttemperaturen i kammeret øges i løbet af et tidsrum af 3 ±0,5 timer gradvis til 
+40 ±2 °C. Under temperaturstigningen skal den relative luftfugtighed til stadighed hol-
des på mindst 95%, de sidste 15 minutter på mindst 90%. Under temperaturstigningen 
skal prøveeksemplaret kondensere. 

 
(8) Lufttemperaturen holdes, indtil der er forløbet 12 ±0,5 timer fra begyndelsen af fase (7), 

på +40 ±2 °C ved en relativ luftfugtighed på 93 ±3%. Under de første og sid-
ste 15 minutter af det tidsrum, hvori temperaturen er +40 ±2 °C, kan den relative luft-
fugtighed være mellem 90 og 100%. 

 
(9) Lufttemperaturen sænkes i løbet af tre til seks timer til +25 ±3 °C. Den relative luft-

fugtighed skal herunder til stadighed være over 80%. 
 
(10) Lufttemperaturen holdes, indtil der er forløbet 24 timer fra begyndelsen af fase (7), 

på +25 ±3 °C. Den relative luftfugtighed skal herunder til stadighed være over 95%. 
 
(11) Fase (7) gentages. 
 
(12) Fase (8) gentages. 
 
(13) Tidligst ti timer efter begyndelsen af fase (12) tilsluttes eventuelle konditionerings-

anordninger for prøveeksemplaret. Efter forløb af det tidsrum, som ifølge fabrikanten er 
nødvendigt til konditionering af prøveeksemplaret, bringes dette til at fungere efter fa-
brikantens anvisninger ved skibsledningsnettets mærkespænding med en tolerance på 
±3%. 

 
(14) Efter forløb af den tid, som ifølge fabrikanten er nødvendig til opnåelse af normal funk-

tionsdygtighed, afprøves funktionerne, og de for anvendelsen om bord væsentlige funk-
tionsdata måles og registreres. Er det nødvendigt at åbne prøvekammeret, skal dette ske 
så kortvarigt som muligt. 

 
Såfremt den nødvendige tid til opnåelse af normal funktionsdygtighed er over 
30 minutter, forlænges denne fase så meget, at der efter indtræden af den normale drifts-
tilstand er tilstrækkelig tid, dog mindst 30 minutter, til rådighed til prøvning af funktio-
ner og til måling af funktionsdata. 

 
(15) I løbet af tre timer sænkes lufttemperaturen, stadig med prøveeksemplaret i funktion, til 

rumtemperatur - med en tolerance på ±3 °C. - og den relative luftfugtighed sænkes til 
under 75%. 
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(16) Kammeret åbnes, og prøveeksemplaret udsættes for rummets normale lufttemperatur og 
-fugtighed. 

 
(17) Efter tre timer, dog først når al synlig fugt på prøveeksemplaret er fordampet, prøves 

dettes funktioner igen, og de for anvendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles 
og registreres. 

 
(18) Prøveeksemplaret inspiceres visuelt. Husene åbnes, og prøveeksemplarets indvendige 

dele undersøges for virkningerne af klimaprøvningen og for rester af kondensvand. 
 

2.3 Krav til resultater 
 
2.3.1 Prøveeksemplaret skal fungere korrekt i fase (12) til (18). Der må ikke forekomme skader. 
 
2.3.2 De i fase (12) og (18) registrerede funktionsdata skal ligge inden for de tolerancegrænser, som 

er fastlagt for prøveeksemplaret i disse prøvnings- og godkendelsesbetingelser. 
 
2.3.3 Indvendigt i prøveeksemplaret må ikke optræde korrosionsbetingede forandringer eller rester 

af kondensvand, som under længerevarig påvirkning af høj luftfugtighed kan forventes at føre 
til funktionsforstyrrelser. 

 
3. Kuldeprøvning 
 
3.1 Formål 
 

Ved denne prøvning undersøges virkningen af kulde under drift, transport og opbevaring efter 
artikel 3.01, stk. 8 og 10. Nærmere oplysninger kan om nødvendigt hentes i IEC-publika-
tion 68, del 3-1. 

 
3.2 Udførelse 
 
(1) Prøvning finder sted i et prøvekammer, hvis beskaffenhed - om nødvendigt i forbindelse med 

ventilation - sikrer, at alle punkter i kammeret har tilnærmelsesvis samme temperatur. Luft-
fugtigheden skal være så lav, at prøveeksemplaret ikke dugger i nogen af prøvningsfaserne. 

 
(2) Prøveeksemplaret opstilles i prøvekammeret ved rumtemperatur +25 ±10 °C svarende til sin 

normale anvendelse om bord. 
 
(3) Kammertemperaturen sænkes med en hastighed af højst 45 °C/h til -25 ±3 °C. 
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(4) Kammertemperaturen holdes på -25 ±3 °C. i den tid, det tager for prøveeksemplaret at nå 
temperaturligevægt, plus yderligere mindst to timer. 

 
(5) Kammertemperaturen øges med en hastighed af højst 45 °C/h til 0 ±2 °C. 
 
For alle prøveeksemplarer i henhold til artikel 3.01, stk. 10, litra a), gælder: 
 
(6) I den sidste time af fase (4) for klimaklasse X bringes prøveeksemplaret til at fungere efter 

fabrikantens anvisninger ved skibsledningsnettets mærkespænding med en tolerance på ±3%. 
Eventuelle varmekilder i prøveeksemplaret skal herunder være i funktion. 
 
Efter forløb af den tid, som er nødvendig til opnåelse af normal funktionsdygtighed, afprøves 
funktionerne, og de for anvendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 

 
(7) Kammertemperaturen øges med en hastighed af højst 45 °C/h til rumtemperatur. 
 
(8) Når prøveeksemplarets temperatur har udlignet sig, åbnes kammeret. 
 
(9) Prøveeksemplarets funktioner afprøves, og de for anvendelsen om bord væsentlige funktions-

data måles og registreres. 
 
3.3 Krav til resultater 
 
Prøveeksemplarets skal fungere korrekt i fase (7), (8) og (9). Der må ikke forekomme skader. 
 
De i fase (7) og (9) registrerede funktionsdata skal ligge inden for de tolerancegrænser, som er fast-
lagt for prøveeksemplaret i disse prøvnings- og godkendelsesbetingelser. 
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4. Varmeprøvning 
 
4.1 Formål og anvendelse 
 
Ved denne prøvning bedømmes virkningen af varme under drift, transport og opbevaring efter arti-
kel 3.01, stk. 8, litra a), og stk. 10, litra a). Følgende specifikation bygger på IEC-publikation 68, 
del 2-2, sammenholdt med artikel 3.01, stk. 10, litra a). Nærmere oplysninger kan om nødvendigt 
hentes i IEC-publikationen. 
 

  Normal- Grænse- 

 miljøprøvning 

Klimaklasse X og S   +55 °C. +70 °C. 

  tilladt tolerance ±2 °C. 

 

Grænsemiljøprøvning skal som hovedregel udføres først. Er de for normale miljøbetingelser gæl-
dende tolerancer for funktionsdata herunder overholdt, kan normalmiljøprøvning undlades. 
 
4.2 Udførelse 
 
(1) Prøvning finder sted i et prøvekammer, hvis beskaffenhed - om nødvendigt i forbindelse med 

ventilation - sikrer, at alle punkter i kammeret har tilnærmelsesvis samme temperatur. Luftens 
strømning må ikke afkøle prøveeksemplaret nævneværdigt. Prøveeksemplaret må ikke ud-
sættes for varmestråling fra varmekilderne til opvarmning af kammeret. Luftfugtigheden skal 
være så lav, at prøveeksemplaret ikke kondensere i nogen af prøvningsfaserne. 

 
(2) Prøveeksemplaret opstilles i prøvekammeret på tilsvarende måde som ved normal anvendelse 

om bord, ved rumtemperatur på +25 ±10 °C. Prøveeksemplaret bringes til at fungere efter fa-
brikantens anvisninger ved skibsledningsnettets mærkespænding med en tolerance på ±3%. 

 
Efter forløb af den nødvendige tid til opnåelse af normal funktionsdygtighed afprøves funkti-
onerne, og de for anvendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 

 
(3) Kammerets lufttemperatur øges med en hastighed af højst 45 °C/h til prøvningstemperaturen 

efter artikel 3.01, stk. 10, litra a). 
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(4) Lufttemperaturen holdes på prøvningstemperaturen i den tid, det tager for prøveeksemplaret 
at nå temperaturligevægt, plus yderligere to timer. 

 
Efter de sidste to timer afprøves funktionerne på ny, og de for anvendelsen om bord væsent-
lige funktionsdata måles og registreres. 

 
(5) Lufttemperaturen sænkes i løbet af mindst én time til rumtemperaturen. Derefter åbnes kam-

meret. 
 

Når prøveeksemplarets temperatur har udlignet sig, afprøves funktionerne på ny, og de for 
anvendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 

 
4.3 Krav til resultater 
 

Prøveeksemplaret skal fungere korrekt i alle prøvningsfaser. Der må ikke forekomme skader. 
De i fase (2), (4) og (5) registrerede funktionsdata skal ved en normalmiljøprøvning ligge in-
den for de tolerancegrænser, som er fastlagt i disse prøvnings- og godkendelsesbetingelser. 

 
5. Vibrationsprøvning 
 
5.1 Formål og anvendelse 
 
Ved denne prøvning vurderes de funktionelle og strukturelle virkninger af vibrationer efter arti-
kel 3.01, stk. 10, litra e). Strukturelle virkninger berører de mekaniske komponenters opførsel, 
navnlig resonanssvingninger og materialetræthed, uden at dette nødvendigvis er forbundet med di-
rekte virkninger på funktionen eller ændring af funktionsdata. 
 
Funktionelle virkninger udstrækker sig direkte til prøveeksemplarers virkemåde og funktionsdata. 
De kan være knyttet til strukturelle virkninger. 
 
Følgende specifikation bygger på IEC-publikation 68, del 2-6 sammenholdt med artikel 3.01, 
stk. 10, litra e). Værdier, som afviger herfra, er mærket *. Nærmere oplysninger kan om nødvendigt 
hentes i IEC-publikation 68, del 2-6. 
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Prøvningskrav: 
 
Prøvning udføres med sinusvibrationer i følgende frekvensområder med de angivne amplituder: 

 Normal- Grænse- 
  miljøprøvning 
Vibrationsklasse V: 
 
Frekvensområde 
 
Vejamplitude 
 
Frekvensområde 
 
Accelerationsamplitude 

 
 

2 til 10 Hz 
 

±1,6 mm 
 

10 til 100 Hz 
 

±7 m/s2 

 
 

2 til 13,2 Hz * 
 

±1,6 mm 
 

13,2 til 100 Hz* 
 

±11 m/s2 
 
Grænsemiljøprøvning skal som hovedregel udføres først. Er de for normale miljøbetingelser gæl-
dende tolerancer for funktionsdata herunder overholdt, kan normalmiljøprøvning undlades. 
 
Prøveeksemplarer, som er bestemt til brug med vibrationsdæmpere, skal prøves sammen med disse. 
Er prøvning med driftsmæssigt foreskrevne vibrationsdæmpere undtagelsesvis ikke mulig, prøves 
anordningerne uden vibrationsdæmpere med en belastning, som er ændret svarende til vibrations-
dæmpernes overførselsegenskaber. 
 
Prøvning uden vibrationsdæmper kan ligeledes godtages til bestemmelse af karakteristiske frekven-
ser. 
 
Vibrationsprøvning skal finde sted i tre på hinanden vinkelrette hovedretninger. For prøveeksempla-
rer, der som følge af deres beskaffenhed kan udvise særlige virkninger ved vibration i retninger 
skråt på hovedretningerne, skal der yderligere prøves i de retninger, hvor der er særlig følsomhed. 
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5.2 Udførelse 
 
(1) Prøveopstilling 
 

Prøvningen udføres ved hjælp af en vibrationsanordning, et såkaldt vibrationsbord, med hvil-
ket prøveeksemplaret kan påføres mekaniske svingninger, som opfylder følgende betingelser: 
 
− Grundbevægelsen skal være sinusformet og forløbe således, at prøveeksemplarets fast-

gørelsespunkter til vibrationsbordet i det væsentlige bevæges i fase og langs parallelle 
rette linjer. 

 
− Den største vibrationsamplitude af den tværgående bevægelse må for et vilkårligt fast-

gørelsespunkt højst være 25% større end den foreskrevne amplitude af grundbevægel-
sen. 

 
− Andelen af forstyrrende vibrationer, angivet som 

 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (i procent) 

 
hvor 

a1 = den effektive værdi af den forudgivne acceleration ved den anslående frekvens, 
 

atot = den effektive værdi af den totale acceleration, a1 medregnet, målt i frekvensområ-
det op til 5 000 Hz, 

 
må ikke være over 25% i det fastgørelsespunkt, der er valgt som referencepunkt for måling af 
accelerationen. 

 
− Vibrationsamplituden må ikke afvige mere fra den pågældende specificeret værdi end 

 
±15% i det som referencepunkt valgte fastgørelsespunkt, og 

±25% i ethvert andet fastgørelsespunkt. 
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Til bestemmelse af karakteristiske frekvenser skal vibrationsamplituden kunne indstilles mellem nul 
og den pågældende specificerede værdi i tilstrækkeligt små trin. 
 
− Vibrationsfrekvensen må ikke afvige fra den pågældende specificerede værdi med mere end 
 

 ±0,05 Hz ved frekvenser indtil 0,25 Hz, 
±20%  ved frekvenser fra 0,25 Hz til 5 Hz, 
 ±1 Hz ved frekvenser fra 5 Hz til 50 Hz, 
±2%  ved frekvenser over 50 Hz. 

 
Til sammenligning af karakteristiske frekvenser skal der ved vibrationsprøvningens begyn-
delse og slutning kunne indstilles vibrationsfrekvenser, som indbyrdes højst afviger 

 
 ±0,05 Hz ved frekvenser indtil 0,5 Hz, 
±10% ±0,5 Hz ved frekvenser indtil 5 Hz, 
 ±0,5 Hz ved frekvenser fra 5 Hz til 100 Hz, 
±0,5%  ved frekvenser over 100 Hz. 

 
Til gennemløb af frekvenser skal vibrationsfrekvensen kunne ændres kontinuerligt eksponen-
tielt med tiden i begge retninger mellem nedre og øvre grænse af det i punkt 5.1 som prøv-
ningskrav angivne frekvensområde med en hastighed på 1 oktav/minut ±10%. 
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Til bestemmelse af karakteristiske frekvenser skal vibrationsfrekvensens ændringsha-
stighed kunne nedsættes til en vilkårligt lav værdi. 

 
– Den af vibrationsanordningen omkring prøveeksemplaret frembragte magnetiske felt-

styrke må ikke være over 20 kA/m. Prøvningsmyndigheden kan for bestemte prøveek-
semplarer fastsætte lavere maksimalværdier. 

 
(2) Indledende undersøgelse, opstilling og ibrugtagning 
 

Prøveeksemplaret undersøges visuelt for korrekt beskaffenhed, navnlig at alle komponenter 
og aggregater er monteret korrekt i overensstemmelse med konstruktionen. 

 
Prøveeksemplaret opstilles på vibrationsbordet med den til indbygning om bord foreskrevne 
fastgørelsesmåde. Prøveeksemplarer, hvis funktion og opførsel under påvirkning af vibratio-
ner afhænger af deres placering i forhold til tyngderetningen, skal afprøves i deres normale 
driftsstilling. De til opstillingen benyttede holdere og anordninger må ikke væsentligt ændre 
prøveeksemplarets vibrationsamplitude og bevægelsesform inden for prøvningens frekvens-
område. 
 
Prøveeksemplaret bringes til at fungere efter fabrikantens anvisninger ved skibsledningsnet-
tets mærkespænding med en tolerance på ±3%. 
 
Efter forløb af den tid, som er nødvendig til opnåelse af normal funktionsdygtighed, afprøves 
funktionerne, og de for anvendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 
 

(3) Indledende funktionsundersøgelse under påvirkning af vibrationer 
 

Denne prøvningsfase gennemføres på alle prøveeksemplarer. Prøveeksemplarer, som ved for-
skellige driftsformer kan arbejde med forskellig indvirkning af vibrationer, skal afprøves ved 
flere eller alle driftsformer. 
 
Med vibrationsbordet udføres en frekvenscyklus ved, at det i punkt 5.1 for prøvningen fore-
skrevne frekvensområde med de respektive tilhørende amplituder gennemløbes fra nedre til 
øvre frekvensgrænse og tilbage igen med en hastighed på én oktav i minuttet. Herunder iagt-
tages prøveeksemplaret med brug af egnede måleinstrumenter og ved visuel inspektion, om 
nødvendigt ved hjælp af et stroboskop, nøje for funktionsforstyrrelser, ændring af funktions-
data og sådanne mekaniske tegn som resonanssvingninger og klapren, der optræder ved be-
stemte frekvenser. Sådanne frekvenser betegnes "karakteristiske" frekvenser. 
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Når bestemmelse af karakteristiske frekvenser og vibrationseffekter er nødvendig, kan fre-
kvensændringen bremses, standses eller vendes, og vibrationsamplituden mindskes. Ved 
gradvis indtrædende ændringer af funktionsdata skal man ved fastholdt vibrationsfrekvens af-
vente, at slutværdien nås, dog højst i fem minutter. 
 
Under frekvensgennemløbet registreres i det mindste frekvensen og de for anvendelsen om 
bord væsentlige funktionsdata, og alle karakteristiske frekvenser med tilhørende virkninger 
føres til protokols med henblik på senere sammenligning i fase (7). 
 
Kan prøveeksemplarets mekaniske vibrationsegenskaber ikke vurderes tilstrækkeligt, når det 
er i funktion, skal der desuden udføres en undersøgelse af dets vibrationsegenskaber, når det 
er afbrudt. 
 
Prøvningen kan afbrydes, hvis der under frekvensgennemløbet forekommer væsentlige over-
skridelser af de tilladte tolerancer for funktionsdata, uacceptable funktionsforstyrrelser eller 
strukturelle resonanssvingninger, som forventes at ville give forstyrrelser under den videre vi-
brationsprøvning. 

 
(4) Prøvning af omkoblingsfunktion 
 

Denne prøvningsfase gennemføres på alle prøveeksemplarer, på hvilke vibrationsbelastningen 
kan påvirke omkoblingsfunktioner for f.eks. relæer. 
 
Prøveeksemplaret udsættes for vibrationer, som ligger i det område, der i punkt 5.1 er angivet 
som prøvningsbelastning, idet frekvensen ændres trinvis svarende til E 12-rækken1 med de re-
spektive tilhørende amplituder. På hvert frekvenstrin skal alle eventuelt vibrationsfølsomme 
omkoblingsfunktioner, i givet fald også tilslutning og afbrydelse, udføres mindst to gange. 
 
Omkoblingsfunktioner kan desuden afprøves ved frekvenser, som ligger mellem værdierne i 
E 12-rækken. 

 

                                                 
1  Grundværdier i IEC-række E 12: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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(5) Langtidsprøvning med gennemløb 
 

Denne prøvningsfase gennemføres på alle prøveeksemplarer. For prøveeksemplarer, som ved 
forskellige driftsformer kan arbejde med forskellig indvirkning af vibrationer, skal første del 
af denne fase - med prøveeksemplaret i funktion - udføres flere gange, i flere eller alle funkti-
onsmåder. 
 
Prøveeksemplaret, som er i funktion i henhold til fase (2), underkastes fem frekvenscykluser, 
hvorunder det i punkt 5.1 for prøvningen foreskrevne frekvensområde med de tilhørende am-
plituder hver gang gennemløbes én gang fra nedre til øvre frekvensgrænse og tilbage med en 
hastighed på en oktav i minuttet. 
 
Efter den femte cyklus kan funktionen afprøves ved stationært vibrationsbord, og de for an-
vendelsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 
 

(6) Langtidsprøvning med fast frekvens 
 

Denne prøvningsfase gennemføres, når der ved undersøgelse af vibrationsegenskaberne i fa-
se (3) i det gennemløbne frekvensområde ved frekvenser over 5 Hz konstateres mekaniske re-
sonanser, som ifølge fabrikanten eller dennes befuldmægtigede repræsentant bør tillades ved 
kontinuerlig drift om bord, men over for hvilke de pågældende komponenter ikke med sikker-
hed kan anses for bestandige. Denne fase vedrører specielt anordninger med vibrations-
dæmpere, hvis resonansfrekvens findes i det i punkt 5.1 for prøvningen foreskrevne område 
og ligger over 5 Hz. 
 
Prøveeksemplaret, som er i funktion i henhold til fase (2), udsættes ved hver resonansfrekvens 
- i den vibrationsretning, som svarer til praktisk anvendelse og indebærer den højeste belast-
ning af de pågældende komponenter - i to timer for vibrationer med den amplitude, som fore-
skrives i punkt 5.1 for grænsemiljøprøvning og for den pågældende frekvens. Om nødvendigt 
efterindstilles den anslående frekvens, så resonansvibrationerne til stadighed forbliver anslået 
med mindst 70% af deres maksimale amplitude, eller så frekvensen til stadighed ændres kon-
tinuerligt mellem en værdi 2% under og 2% over den først konstaterede resonansfrekvens 
med en hastighed på mindst 0,1 oktav/minut og højst 1 oktav/minut. Under vibrationsbelast-
ningen overvåges prøveeksemplarets funktioner med henblik på funktionsforstyrrelser, som 
skyldes udløsning eller forskydning af mekaniske komponenter og afbrydelse eller kortslut-
ning af elektriske forbindelser. 
 
Prøveeksemplarer, for hvilke det vil være mere hensigtsmæssigt at udføre denne prøvnings-
fase i afbrudt tilstand, kan afprøves i afbrudt tilstand, såfremt den mekaniske belastning af de 
pågældende komponenter ikke derved mindskes i forhold til praksis. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  FH/cs 53 
BILAG IX DG C III   DA 

(7) Afsluttende undersøgelse af indvirkningen af vibrationer 
 

Denne prøvningsfase gennemføres efter behov. 
 
Undersøgelsen af vibrationsegenskaberne i fase (3) gentages med de i samme fase anvendte 
frekvenser og amplituder. De herved fundne karakteristiske frekvenser og virkninger af vi-
brationsbelastningen sammenholdes med resultaterne af fase (3) til fastlæggelse af alle de un-
der vibrationsprøvningen indtrådte forandringer. 

 
(8) Afsluttende undersøgelse 
 

Efter at vibrationsbordet er bragt til stilstand, og der er forløbet den nødvendige tid til indstil-
ling af funktionstilstanden uden vibrationsbelastning, afprøves funktionerne, og de for anven-
delsen om bord væsentlige funktionsdata måles og registreres. 
 
Til slut undersøges prøveeksemplaret visuelt for korrekt beskaffenhed. 

 
5.3 Krav til resultater 
 

Hverken prøveeksemplaret, dets underenheder eller dets komponenter må udvise mekaniske 
resonansvibrationer i de frekvensområder, der er angivet som prøvningsbelastning i punkt 5.1. 
Er sådanne resonansvibrationer uundgåelige, skal det ved konstruktionsmæssige foranstalt-
ninger sikres, at der ikke forekommer beskadigelser på prøveeksemplaret, dets underenheder 
og komponenter. 
 
Under og efter vibrationsprøvning må der ikke være mærkbare virkninger af vibrationsbelast-
ningen, navnlig må de i fase (7) iagttagne karakteristiske frekvenser ikke have ændret sig fra 
de i fase 3 fastslåede værdier i et omfang, som ved længerevarig vibrationspåvirkning for-
ventes at medføre beskadigelse eller forringelse af funktionen. 
 
De i fase (3) og (8) registrerede funktionsdata skal ved normalmiljøprøvning ligge inden for 
de tolerancegrænser, som er fastlagt i disse prøvnings- og godkendelsesbetingelser. 
 
Ved prøvning af tilkoblingsfunktionerne i fase (4) må der ikke optræde forstyrrelser og fejltil-
slutninger. 
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6. Accelereret prøvning for vejrbestandighed 
 
6.1 Formål og anvendelse 
 

Accelereret prøvning for vejrbestandighed (simuleret vejrpåvirkning ved filtreret xenonbue-
stråling og overbrusning) af signallygter udføres i overensstemmelse med IEC-publikation 68, 
del 2-3, 2-5 og 2-9, suppleret med følgende: 
 
Accelereret prøvning for vejrbestandighed i henhold til denne publikation tjener til i en prøve-
anordning gennem veldefinerede og reproducerbare betingelser at simulere naturlig vejrpå-
virkning med henblik på at påføre kunststofprodukterne en accelereret ændring af deres egen-
skaber. 
 
Accelereret prøvning udføres i en prøveopstilling med filtreret xenonbuestråling og periodevis 
overbrusning. Efter vejrpåvirkningen, målt som produktet af bestrålingsstyrke og -varighed, 
sammenlignes prøveeksemplarets egenskaber med egenskaberne af ikke-vejrpåvirkede prøve-
eksemplarer af samme oprindelse. I første række anvendes egenskaber, som er afgørende for 
den praktiske anvendelse, som f.eks. farve, overfladebeskaffenhed, slagstyrke, trækstyrke, 
brudforlængelse. 
 
Med henblik på at sammenholde resultaterne med udsættelse for vejrliget forudsættes det, at 
ændringer fremkaldt af vejrliget hovedsagelig skyldes globalstrålingen med samtidig indvirk-
ning af oxygen, vand og varme på materialet. 

 
Ved accelereret prøvning lægges derfor navnlig vægt på, at strålingen i prøveopstillingen i 
vidt omfang tilpasses globalstrålingen (se IEC-publikationen). Den hertil anvendte filtrerede 
xenonbuestråling har en strålingsfunktion, der simulerer globalstrålingen. 

 
Efter de hidtidige erfaringer er der ved overholdelse af de angivne prøvningsbetingelser rang-
korrelation mellem vejrbestandigheden i korttidsprøvningen og resultaterne af udsættelse for 
vejrliget. Accelereret prøvning har frem for udsættelse for vejrliget den fordel dels at være re-
producerbar pga. uafhængigheden af sted, klima og årstid, dels at prøvningstiden er kortere 
pga. uafhængigheden af skiftet mellem dag og natarbejdstiden. 
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6.2 Antal prøveeksemplarer 
 

Til prøvning af vejrbestandighed anvendes et tilstrækkeligt antal prøveeksemplarer, medmin-
dre andet er aftalt. Et antal ikke-vejrpåvirkede prøveeksemplarer behøves som kontrol. 

 
6.3 Forbehandling af prøveeksemplarerne 
 

Prøveeksemplarerne afprøves i den tilstand, hvori de er leveret, medmindre andet er aftalt. De 
prøveeksemplarer, der tjener som kontrol, opbevares i mørke ved rumtemperatur, mens forsø-
get udføres. 

 
6.4 Prøveopstilling 
 

Prøveopstillingen består i det væsentlige af et ventileret prøvekammer, i hvis centrum strå-
lingskilden er placeret. Omkring strålingskilden er anbragt optiske filtre. Holderne for prøve-
emnet roterer omkring systemets længdeakse i en sådan afstand fra strålingskilde-filtersyste-
met, at den i punkt 6.4.1 foreskrevne bestrålingsstyrke opnås. 

 
Bestrålingsstyrken må ikke på noget fladeelement af hele det af prøveeksemplarerne optagne 
areal afvige mere end ±10% fra den aritmetiske middelværdi af de enkelte fladeelementer. 

 
6.4.1 Strålingskilde 
 

Som strålingskilde anvendes en xenonlampe. Strålingsfluxen vælges således, at bestrålings-
intensiteten på overfladen af prøveeksemplaret er 1 000 ±200 W . m-2 i bølgelængdeområdet 
300 til 830 nm (vedr. bestrålingsmåler se punkt 6.9). 
 
Ved anvendelse af luftkølet xenonlampe må den ozonholdige udsugningsluft ikke få adgang 
til prøvekammeret, men skal føres ud særskilt. 
 
Erfaringen viser, at xenonlampens strålingsflux efter ca. 1 500 driftstimer aftager til 80% af 
begyndelsesværdien; på dette tidspunkt er den ultraviolette strålings andel mærkbart reduceret 
i forhold til de øvrige strålingskomponenter. Xenonlampen skal derfor udskiftes efter dette 
tidsrum (se desuden anvisningerne fra fabrikanten af xenonlampen). 
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6.4.2 Optiske filtre 
 

Mellem strålingskilden og prøveholderne skal der være anbragt optiske filtre, således at strå-
lingsfunktionen for den filtrerede xenonbuestråling ligger så tæt som muligt på globalstrålin-
gens (se IEC-publikation 68, del 2 til 9). 
 
Alle filterglas skal regelmæssigt rengøres for at undgå uønsket nedsættelse af bestrålingsstyr-
ken. Filtrene skal udskiftes, når den filtrerede xenonbuestrålings lighed med globalstrålingen 
ikke længere er til stede. 
 
Vedrørende egnede optiske filtre følges anvisningerne fra fabrikanten af prøvningsudstyret. 
Fabrikanten skal ved levering af prøvningsudstyr garantere, at kravene i punkt 6.4 er opfyldt. 

 
6.5 Overbrusnings- og luftbefugtningsanordning 
 

Prøveeksemplaret befugtes således, at befugtningens virkning er sammenlignelig med virk-
ningen af regn og dug under åben himmel. Anordningen til overbrusning af prøveeksemplaret 
skal være således udformet, at hele den afprøvede overflade af prøveeksemplaret under over-
brusningen vædes med vand. Anordningen styres af en tidsstyringsmekanisme således, at den 
i punkt 6.10.3 foreskrevne overbrusning/tørperiode-cyklus overholdes. For at overholde den i 
punkt 6.10.3 foreskrevne relative luftfugtighed skal luften i prøvekammeret befugtes på pas-
sende måde. Til overbrusning og luftbefugtning anvendes destilleret eller demineraliseret 
(elektrisk ledningsevne < 5 µS/cm) vand. 
 
Reservoir, tilgangsledninger og forstøvningsdyser til destilleret eller demineraliseret vand skal 
være udført af korrosionsbestandigt materiale. Den relative luftfugtighed i prøvekammeret 
måles med et hygrometer, som er beskyttet mod overbrusning og direkte bestråling, og regule-
res ved hjælp heraf. 
 
Ved anvendelse af demineraliseret eller recirkuleret vand er der - som det kendes fra afprøv-
ning af lakker - risiko for, at suspenderede stoffer medfører belægningsdannelse hhv. slitage 
på prøveeksemplarets overflade. 
 

6.6 Ventilationsanordning 
 

For at den i punkt 6.10.2 foreskrevne black-body-temperatur skal være overholdt, cirkulerer 
rent filtreret, befugtet og i givet fald tempereret luft gennem prøvekammeret over prøveek-
semplaret. Luftens føring og hastighed skal vælges således, at der sikres ensartet temperering 
af alle fladeelementer af systemets prøveholdere. 
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6.7 Prøveholdere 
 

Der kan anvendes enhver holder af rustfrit stål, som gør det muligt at fastgøre prøveeksempla-
ret under de i punkt 6.10.1 angivne betingelser. 

 
6.8 Black-body-termometer 
 

Black-body-temperaturen af prøveeksemplarets overflade i tørperioden måles med et black-
body-termometer. Dette termometer består af en plade, der er termisk isoleret fra sin holder 
og fremstillet af rustfrit stål med samme mål som prøveeksemplarets holder og med en tyk-
kelse på 0,9 ±0,1 mm. Begge overflader af denne plade er lakeret med en blank sort, vejrbe-
standig lak, som ved bølgelængder over 780 nm har en refleksionsgrad på højst 5%. Pladens 
temperatur måles med et bimetaltermometer, hvis temperaturføler er anbragt midt på pladen 
og har god varmekontakt til denne. 

 
Det frarådes at efterlade black-body-termometeret i prøveopstillingen i hele prøvningstiden i 
henhold til punkt 6.10. Det er tilstrækkeligt at indsætte termometeret f.eks. efter hver 
250 timer i et tidsrum af 30 minutter i prøveopstillingen og derefter aflæse black-body-ter-
mometeret i tørperioden. 

 
6.9 Strålingsmåler 
 

Bestrålingen (enhed: W . s m-2) er produktet af bestrålingsstyrken (enhed: W . m-2) og bestrå-
lingsudsættelsens varighed (enhed: s). Bestrålingen af overfladen af prøven i prøveopstillin-
gen måles med en egnet bestrålingsmåler, som er passende indstillet i forhold til strålings-
funktionen af det anvendte strålingskilde-filter-system. Bestrålingsmåleren skal gradueres el-
ler kalibreres således, at infrarød stråling over 830 nm ikke tages i betragtning. 
 
Egnetheden af en strålingsmåler afhænger i væsentlig grad af, om dens strålingsmodtager er 
vejr- og ældningsbestandig, og om den er tilstrækkelig følsom i globalstrålingens spektralom-
råde. 
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En strålingsmåler kan f.eks. bestå af følgende dele: 
 
a) en silicium-fotocelle som strålingsmodtager, 
 
b) et optisk filter, placeret foran fotocellen, og 
 
c) et coulombmeter, som måler produktet (enhed: C = A.s) af den med bestrålingsstyrken 

proportionale fotostrøm fra fotocellen (enhed: A) og bestrålingsvarigheden (enhed: s). 
 
Strålingsmålerens indikator skal kalibreres. Denne kalibrering skal efter et års driftstid kon-
trolleres og om nødvendigt korrigeres. 
 
Bestrålingsstyrken på overfladen af prøveeksemplaret er afhængig af afstanden til strålings-
kilden. Prøveeksemplarets overflader skal derfor så vidt muligt have samme afstand til strå-
lingskilden som strålingsmålerens modtageflade. Er dette ikke muligt, skal den på strålings-
måleren aflæste bestråling ganges med en korrektionsfaktor. 

 
6.10 Udførelse 
 
6.10.1 Prøveeksemplarerne anbringes således i holderne, at vandet ikke kan samle sig på bagsi-

den af dem. Fastgørelsen skal ske således, at prøveeksemplarerne belastes mindst muligt 
mekanisk. For at opnå ensartet bestråling og overbrusning roterer prøveeksemplarerne 
under forsøget med 1 til 5 omdrejninger i minuttet omkring strålingskilde-filtersystemet 
og overbrusningsanordningen. Normalt bliver kun den ene side af prøveeksemplaret 
vejrpåvirket. Alt efter bestemmelserne i IEC-publikationerne eller efter aftale kan også 
for- og bagside af samme prøveeksemplar vejrpåvirkes. Herunder skal hver side udsæt-
tes for bestråling og overbrusning med samme styrke. 
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Vejrpåvirkningen af for- og bagside på samme prøveeksemplar med lige stor bestråling 
og overbrusning kan opnås ved periodisk drejning af prøven. På anordninger med ven-
degang opnås dette automatisk, når der anvendes en holder med form som en åben 
ramme. 

 
6.10.2 Black-body-temperaturen i prøveeksemplarets position i tørperioden indstilles og regu-

leres til det pågældende produkt i overensstemmelse med IEC-publikationerne. Er intet 
andet aftalt, overholdes en gennemsnitlig black-body-temperatur på +45 °C. Ved gen-
nemsnitlig black-body-temperatur forstås den aritmetiske middelværdi af den ved tørpe-
riodens slutning opnåede black-body-temperatur. Herunder må der i tørperioden være 
en lokal afvigelse på ±5 °C, i grænsetilfælde ±3 °C. 

 
For at overholde den foreskrevne black-body-temperatur og i givet fald opnå samme be-
stråling af prøveeksemplarets for- og bagside (jf. punkt 6.10.1) kan dette efter hvert om-
løb automatisk vendes 180° (vendegang). I så fald skal også black-body-termometeret 
og bestrålingsmåleren være omfattet af vendegangen. 

 
6.10.3 De i holderne anbragte prøveeksemplarer og strålingsmålerens modtageflade i henhold 

til punkt 6.9 bestråles og overbruses samtidigt i følgende konstant gentagne cyklus: 
 

Overbrusning: 3 minutter 
 
Tørperiode: 17 minutter 

 
Den relative luftfugtighed skal i tørperioden være 60 til 80%. 

 
6.11 Prøvningsvarighed og prøvningsmetode 
 

Ved prøvningen følges IEC-publikation 68, del 2-9. Prøvningstiden er 720 timer med anven-
delse af den i punkt 6.10.3. beskrevne overbrusningscyklus. 

 
Det anbefales, at prøvning for vejrbestandighed foretages på et og samme prøveeksemplar, 
når der er tale om ikke-destruktiv prøvning af den undersøgte egenskabsændring som f.eks. 
vejrbestandighed, og på flere prøveeksemplarer, når der anvendes destruktiv prøvning som 
f.eks. af slagstyrke, og at prøvningen sker ved forskellige bestrålingsniveauer, som aftales 
nærmere. Derved kan forløbet af ændringen i en egenskab af et kunststofprodukt undersøges i 
hele vejrpåvirkningsperioden. 
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6.12 Bedømmelse 
 

Prøveeksemplarerne skal efter endt vejrpåvirkning opbevares mindst 24 timer i mørke ved en 
lufttemperatur på +23 °C, en dugpunkttemperatur på +12 °C, en relativ luftfugtighed på 50%, 
en lufthastighed på 1 m/s og et lufttryk på 860 til 1060 hPa. (Den tilladte afvigelse i lufttem-
peratur kan udgøre ±2 °C, den tilladte afvigelse i relativ luftfugtighed kan udgøre ±6% ). 

 
Disse prøveeksemplarer samt de, der tjener til kontrol i henhold til punkt 6.2 og 6.3, undersø-
ges med henblik på de fastlagte egenskaber svarende til forskrifterne i artikel 2.01, stk. 1 og 2, 
samt artikel 3.01, stk. 12. 

 
7. Prøvning for saltvands- og vejrbestandighed 
 

(salttågeprøvning) 
 
7.1 Formål og anvendelse 
 

Ved denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift 
såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel 3.01. 

 
Den kan være indskrænket til at omfatte prøveeksemplaret eller prøver af det anvendte mate-
riale. 
 
Følgende specifikationer er baseret på IEC-publikation 68, del 2-52. Nærmere oplysninger 
kan om nødvendigt findes i publikationen. 

 
7.2 Udførelse 
 
(1) Prøvningsopstilling 
 

Prøvningen udføres i et prøvekammer med forstøvningsanordning og en saltopløsning, som 
opfylder følgende krav: 
 
– De til prøvekammer og forstøvningsanordning anvendte materialer må ikke påvirke salt-

tågens korrosive virkning. 
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– I prøvekammeret skal frembringes en ensartet fint fordelt, fugtig, tyk tåge, hvis forde-
ling ikke påvirkes af hvirveldannelse eller af det indførte prøveeksemplar. Den forstø-
vede stråle må ikke ramme prøveeksemplaret direkte. Dråber, som dannes på dele af 
kammeret, må ikke kunne falde ned på prøveeksemplaret. 

 
– Prøvekammeret skal være tilstrækkelig udluftet, og udluftningsafgangen skal være be-

skyttet mod pludselige ændringer i luftens bevægelse for at hindre kraftig luftstrømning 
i kammeret. 

 
– Den anvendte saltopløsning skal bestå af 5 ±1 massedele rent natriumchlorid  - med 

højst 0,1% natriumjodid og 0,3% totalt indhold af urenheder i tør tilstand - og 95 ±1 
massedele destilleret eller demineraliseret vand. Dens pH-værdi skal ved +20 ±2 °C væ-
re mellem 6,5 og 7,2 og skal holdes inden for disse grænser under prøvningen. Forstøvet 
opløsning må ikke genanvendes. 

 
– Trykluft, som anvendes til forstøvningen, skal være fri for urenheder som olie og støv 

og skal have en luftfugtighed på mindst 85% for at undgå tilstopning af dysen. 
 
– Den i kammeret forstøvede salttåge skal have en sådan tæthed, at der i et rent opsam-

lingskar, som har en vandret opsamlingsflade på 80 cm2 og er anbragt et vilkårligt sted i 
kammeret, samler sig 1,0 til 2,0 ml opløsning i timen, beregnet over hele opsamlingsti-
den. Til overvågning af tætheden skal opstilles mindst to opsamlingskar i kammeret på 
en sådan måde, at de ikke er dækket af prøveeksemplaret, og at kondensat ikke kan 
dryppe ned i dem. Til kalibrering af den forstøvede mængde opløsning skal anvendes en 
forstøvningsperiode på mindst otte timer. 

 
Fugtafsætningen mellem sprøjtefaserne sker i et klimakammer, hvori der kan oprethol-
des en lufttemperatur på +40 ±2 °C ved en relativ luftfugtighed på 93 ±3%. 

 
(2) Indledende undersøgelse 
 

Prøveeksemplaret kontrolleres visuelt for korrekt beskaffenhed, navnlig for korrekt montering 
og korrekt lukning af alle åbninger. Eventuelt fedt, olie og smuds på de udvendige overflader 
afrenses. Alle betjeningsorganer og bevægelige funktionsdele aktiveres og afprøves for kor-
rekt funktion. Det kontrolleres, at alle lukkeanordninger, dæksler og dele, som anvendes til 
udløsning eller forskydning under drift eller under vedligeholdelse, kan udløses eller forsky-
des og fastgøres korrekt igen. 
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Prøveeksemplaret bringes til at fungere efter fabrikantens anvisninger ved skibsledningsnet-
tets mærkespænding med en tolerance på ±3%. 

 
Efter forløb af den tid, som er nødvendig til opnåelse af normal funktionsdygtighed, afprøves 
funktionerne, og de for anvendelsen om bord og for bedømmelse af salttågens virkning væ-
sentlige funktionsdata måles og registreres. Derefter afbrydes prøveeksemplaret med henblik 
på forstøvningsprøven. 

 
(3) Forstøvningsfase 
 

Prøveeksemplaret anbringes i salttågekammeret og udsættes i to timer ved en temperatur fra 
+15 °C til +35 °C for den forstøvede salttåge. 

 
(4) Fugtafsætning 
 

Prøveeksemplaret føres over i klimakammeret, idet der drypper så lidt saltopløsning fra prø-
veeksemplaret som muligt. Det opbevares i klimakammeret i syv døgn ved en lufttemperatur 
på +40 ±2 °C og en relativ luftfugtighed på 93 ±3%. Det må ikke være i berøring med andre 
prøveeksemplarer eller andre metaldele. Er der flere prøveeksemplarer, skal de anbringes, så 
de ikke påvirker hinanden indbyrdes. 

 
(5) Gentagelse af belastningscyklusen 
 

Belastningscyklusen, bestående af forsøgsfase (3) og (4), gentages tre gange. 
 
(6) Efterbehandling 
 

Efter afslutning af den fjerde belastningscyklus tages prøven ud af klimakammeret, vaskes 
straks i fem minutter med rindende ledningsvand og skylles efter med destilleret eller demine-
raliseret vand. Vedhængende dråber fjernes med luftstråle eller ved afrystning. 
 
Prøveeksemplaret udsættes i mindst tre timer, dog mindst indtil al synlig fugtighed er fordam-
pet, udsat for det normale rumklima, før det underkastes den afsluttende undersøgelse. Prøve-
eksemplaret tørres efter skylning en time ved +55 ±2 °C. 

 
(7) Afsluttende undersøgelse 
 

Prøveeksemplaret undersøges visuelt for ydre beskaffenhed. Art og omfang af ændringer i 
forhold til starttilstanden angives i prøvningsrapporten, i givet fald støttet med fotografier. 
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Prøveeksemplaret bringes til at fungere efter fabrikantens anvisninger ved skibsledningsnet-
tets mærkespænding med en tolerance på ±3%. 

 
Efter forløb af den tid, som er nødvendig til opnåelse af normal funktionsdygtighed, afprøves 
funktionerne, og de for anvendelsen om bord og for bedømmelse af salttågens virkning væ-
sentlige funktionsdata måles og registreres. 
 
Alle betjeningsorganer og bevægelige funktionsdele aktiveres og afprøves for korrekt funk-
tion. Det kontrolleres, at alle lukkeanordninger, dæksler og dele, som anvendes til udløsning 
eller forskydning under drift eller under vedligeholdelse, kan udløses eller forskydes. 

 
7.3 Krav til resultater 

 
Prøveeksemplaret må ikke udvise ændringer, som 
 
− berører anvendelse og funktion, 
 
– i væsentlig grad hindrer udløsning af låse og dæksler og forskydning af dele, som an-

vendes til forskydning, når dette er nødvendigt for drift eller vedligeholdelse, 
 
− forringer huses tæthed,  
 
− ved længerevarig virkning forventes at give anledning til funktionsforstyrrelser. 

 
De i fase (3) og (7) registrerede funktionsdata skal ligge inden for de tolerancegrænser, som er 
fastlagt i disse prøvnings- og godkendelsesbetingelser. 
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Del III 

Bestemmelser vedrørende  
minimumsforskrifter og prøvningsbetingelser  
for radaranlæg til sejlads på indre vandveje 

 
 
Kapitel 1 :  Generelt 
Artikel 1.01 Anvendelsesområde 
Artikel 1.02 Radaranlæggets formål 
Artikel 1.03 Prøvning 
Artikel 1.04 Anmodning om prøvning 
Artikel 1.05 Typegodkendelse 
Artikel 1.06 Mærkning af anordningerne og godkendelsesnummer 
Artikel 1.07 Fabrikantens erklæring 
Artikel 1.08 Ændring af godkendte anlæg 
 
 
Kapitel 2 :  Generelle minimumsforskrifter for radaranlæg 
Artikel 2.01 Konstruktion og udførelse 
Artikel 2.02 Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 2.03 Betjening 
Artikel 2.04 Betjeningsvejledning 
Artikel 2.05 Montering og funktionsprøvning 
 
 
Kapitel 3 :  Operationelle minimumsforskrifter for radaranlæg 
Artikel 3.01 Radaranlæggets opstartstid 
Artikel 3.02 Billedopløsning 
Artikel 3.03 Afstandsområder 
Artikel 3.04 Valgfunktion for variable afstandsringe 
Artikel 3.05 Linjen ret forud 
Artikel 3.06 Off-centering 
Artikel 3.07 Pejleskala 
Artikel 3.08 Pejleanordninger 
Artikel 3.09 Anordninger til undertrykkelse af uønsket ekko fra søgang og regn 
Artikel 3.10 Undertrykkelse af interferens fra andre radaranlæg 
Artikel 3.11 Kompatibilitet med radarsvarefyr 
Artikel 3.12 Indstilling af forstærkning 
Artikel 3.13 Frekvensafstemning 
Artikel 3.14 Nautiske hjælpelinjer og information på skærmen 
Artikel 3.15 Systemfølsomhed 
Artikel 3.16 Målspor 
Artikel 3.17 Slaveanlæg 
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Kapitel 4 :  Tekniske minimumsforskrifter for radaranlæg 
Artikel 4.01 Betjening 
Artikel 4.02 Display 
Artikel 4.03 Radarbilledets egenskaber 
Artikel 4.04 Skærmfarve 
Artikel 4.05 Billedopdateringshastighed og -lagring 
Artikel 4.06 Billedets linearitet 
Artikel 4.07 Nøjagtighed af afstands- og azimutmåling 
Artikel 4.08 Antenneegenskaber og sendespektrum 
 
 
Kapitel 5 :  Prøvningsbetingelser og -metoder for radaranlæg 
Artikel 5.01 Sikkerhed, belastningsevne og emission af forstyrrende signaler 
Artikel 5.02 Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 5.03 Prøvningsmetoder 
Artikel 5.04 Antennemålinger  
 
Tillæg 1  Azimutal opløsning i områderne til og med 1 200 m 
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Kapitel 1 
 

GENERELT 
 

Artikel 1.01 
 

Anvendelsesområde 
 
 
Disse bestemmelser fastlægger de tekniske og operationelle minimumsforskrifter for radaranlæg til 
sejlads på indre vandveje samt prøvningsbetingelser for opfyldelse af minimumsforskrifterne. Ind-
lands-ECDIS-udstyr, der kan anvendes i navigation mode, anses for radaranlæg i henhold til disse 
bestemmelser. 
 
 

Artikel 1.02 
 

Radaranlæggets formål 
 
Radaranlægget skal give et til fartøjets føring anvendeligt billede af dets position i forhold til af-
mærkning, kystlinjer og for skibsfarten væsentlige bygninger, og skal gøre det muligt sikkert og i 
tide at opdage andre fartøjer og hindringer, som rager op over vandlinjen. 
 
 

Artikel 1.03 
 

Prøvning 
 
Radaranlæg kan kun godkendes til montering om bord på skibe, når det ved afprøvning af et prøve-
eksemplar er godtgjort, at de opfylder minimumsforskrifterne i disse bestemmelser. 
 
 

Artikel 1.04 
 

Anmodning om prøvning 
 
1. Anmodning om prøvning af et radaranlæg skal indgives til den kompetente prøvningsmyndig-

hed i en medlemsstat. 
 

Den kompetente prøvningsmyndighed skal angives til udvalget. 
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2. Anmodningen skal indeholde følgende dokumentation: 
 
 a) udførlig teknisk beskrivelse i to eksemplarer; 

 b) to komplette sæt dokumenter vedrørende montering og servicedokumenter; 

 c) udførlig betjeningsvejledning i to eksemplarer og 

 d) kortfattet betjeningsvejledning i to eksemplarer. 

 
3. Ansøgeren er pligtig til selv at kontrollere eller lade kontrollere, at minimumsforskrifterne i 

disse bestemmelser er opfyldt. 
 
 Prøvningsrapporten og måleprotokollen for antennens horisontale og vertikale strålingsdia-

gram skal vedlægges anmodningen. 
 

Denne dokumentation og resultaterne af prøvningen opbevares af prøvningsmyndigheden. 
 
4. Hvad angår prøvning forstås ved "ansøger" en juridisk eller fysisk person, i hvis navn, vare-

mærke eller anden karakteristisk betegnelse det til prøvning anmeldte anlæg produceres eller 
markedsføres. 

 
 

Artikel 1.05 
 

Typegodkendelse 
 
1. Efter vellykket prøvning udsteder prøvningsmyndigheden en overensstemmelsesattest. 
 

Ved manglende opfyldelse af minimumsforskrifterne underrettes ansøgeren skriftligt om 
grundene til afvisningen. 

 
Godkendelsen meddeles af den kompetente myndighed. 

 
Den kompetente myndighed underretter omgående udvalget om de anordninger, den har god-
kendt. 

 



 

 
13274/1/05 REV 1  FH/cs 68 
BILAG IX DG C III   DA 

2. Hver prøvningsmyndighed er til enhver tid berettiget til at udtage et anlæg af serieproduktio-
nen til kontrolprøvning. 

 
Konstateres der ved denne prøvning mangler, kan typegodkendelsen inddrages. 
 
Afgørelse om inddragelse træffes af den myndighed, som har meddelt typegodkendelsen. 

 
3. Typegodkendelsen har en gyldighedsperiode på ti år og kan på anmodning forlænges. 
 
 

Artikel 1.06 
 

Mærkning af anordningerne og godkendelsesnummer 
 
1. Anlæggets enkelte anordninger skal på holdbar måde påføres fabrikantens navn, anlæggets 

betegnelse, anordningens type og serienummer. 
 
2. Det af den kompetente myndighed tildelte godkendelsesnummer skal på holdbar måde påføres 

anlæggets videoterminal, så det også efter montering er let synligt. 
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Godkendelsesnummerets sammensætning: 
 

e-NN-NNN 
 
 (e = EU 
 NN = Den godkendende stats kode, dvs.: 
 

1 for Tyskland 23 for Grækenland 

2 for Frankrig 24 for Irland 

3 for Italien 29 for Estland 

4 for Nederlandene 49 for Cypern 

5 for Sverige 8 for Den Tjekkiske Republik 

6 for Belgien 7 for Ungarn 

9 for Spanien 32 for Letland 

11 for Det Forenede Kongerige 36 for Litauen 

12 for Østrig 50 for Malta 

13 for Luxembourg 20 for Polen 

17 for Finland 27 for Slovakiet 

18 for Danmark 26 for Slovenien 

21 for Portugal  

 

NNN = trecifret tal, som tildeles af den kompetente myndighed). 
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3. Godkendelsesnummeret må kun anvendes i forbindelse med den tilhørende godkendelse. 
 
 Det påhviler ansøgeren at udfærdige og anbringe godkendelsesnummeret. 
 
4. Den kompetente myndighed underretter omgående udvalget om det tildelte godkendelsesnum-

mer. 
 
 

Artikel 1.07 
 

Fabrikantens erklæring 
 
Hvert anlæg skal ledsages af en erklæring fra fabrikanten om, at det opfylder de gældende mini-
mumsforskrifter og uden begrænsninger svarer til det prøveeksemplar, som er indleveret til prøv-
ning. 
 
 

Artikel 1.08 
 

Ændring af godkendte anlæg 
 
1. Ved ændring af godkendte anlæg bortfalder typegodkendelsen. Hvis det påtænkes at foretage 

ændringer, skal prøvningsmyndigheden have skriftlig meddelelse herom. 
 
2. Prøvningsmyndigheden afgør, om godkendelsen fortsat er gyldig, eller om det er nødvendigt 

med supplerende prøvning eller fornyet prøvning. 
 
 I tilfælde af en ny godkendelse tildeles et nyt godkendelsesnummer. 
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Kapitel 2 
 

GENERELLE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR RADARANLÆG 
 

Artikel 2.01 
 

Konstruktion og udførelse 
 
1. Radaranlæg skal være egnet til drift om bord på skibe, som anvendes til sejlads på indre vand-

veje. 
 
2. Anlæggenes konstruktion og udførelse skal i mekanisk og elektrisk henseende modsvare det 

aktuelle tekniske niveau. 
 
3. I det omfang andet ikke er foreskrevet i direktivets bilag II eller i disse forskrifter, gælder de i 

IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment General Requirements" fastlagte krav 
og målemetoder for strømforsyning, sikkerhed, gensidig påvirkning af anordninger om bord, 
sikkerhedsafstand for kompas, klimatisk bestandighed, mekanisk bestandighed, miljøbestan-
dighed, støjemission og anordningers mærkning. 

 
Herudover gælder kravene i ITU Radio Regulations. Alle krav i disse forskrifter skal være op-
fyldt ved en omgivende temperatur omkring videoterminalen på mellem 0°C og 40°C. 

 
 

Artikel 2.02 
 

Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
 
1. Feltstyrken af udstrålet radiostøj må i frekvensområdet fra 30 MHz til 2 000 MHz ikke være 

over 500 µV/m. 
 

I frekvensområderne 156-165 MHz, 450-470 MHz og 1,53-1,544 GHz må feltstyrken ikke 
være over 15 µV/m. Disse feltstyrker gælder i en måleafstand af tre meter fra det undersøgte 
udstyr. 
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2. Anlæggene skal ved en elektromagnetisk feltstyrke på indtil 15 V/m i umiddelbar nærhed af 
det undersøgte udstyr opfylde minimumsforskrifterne i frekvensområdet fra 30 MHz til 
2 000 MHz. 

 
Artikel 2.03 

 
Betjening 

 
1. Der må ikke være flere betjeningsorganer end nødvendigt til korrekt betjening. 
 

Deres udførelse, mærkning og aktivering skal give mulighed for enkel, entydig og hurtig be-
tjening. De skal være anbragt således, at betjeningsfejl så vidt muligt undgås. 
 
Betjeningsorganer, som ikke er nødvendige for normal drift, må ikke være umiddelbart til-
gængelige. 

 
2. Alle betjeningsorganer og indikatorer skal være mærket med symboler og/eller være forsynet 

med påskrift på engelsk. Symboler skal være i overensstemmelse med IMO-anbefaling 
nr. A.278 (VIII) "Symbols for controls on marine navigational radar equipment" eller med 
kravene i IEC-publikation nr. 417; tal og bogstaver skal være mindst 4 mm høje. 
Er en skriftstørrelse på 4 mm til bestemte påskrifter beviseligt ikke mulig og er en mindre 
skrift acceptabel ud fra en operationel synsvinkel, kan størrelsen nedsættes til 3 mm. 

 
3. Anlægget skal være udført således, at betjeningsfejl ikke medfører svigt af anlægget. 
 
4. Funktioner, der går ud over minimumsforskrifterne, f.eks. tilslutningsmuligheder for eksterne 

enheder, skal være af en sådan karakter, at anlægget under alle betingelser opfylder mini-
mumsforskrifterne. 
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Artikel 2.04 
 

Betjeningsvejledning 
 
1. Til hvert anlæg skal leveres en udførlig betjeningsvejledning. Denne skal være til rådighed på 

tysk, engelsk, fransk og nederlandsk og skal indeholde mindst følgende oplysninger: 
 
 a) ibrugtagning og betjening 
 
 b) vedligeholdelse og service; 
 
 c) generelle sikkerhedsforskrifter (sundhedsfarer, f.eks. indvirkning på pacemakere osv., 

ved elektromagnetisk stråling); 
 
 d) anvisninger for teknisk korrekt montering. 
 
2. Til hvert anlæg skal leveres en kortfattet betjeningsvejledning i holdbar udførelse. 
 
 Denne skal foreligge på tysk, engelsk, fransk og nederlandsk. 
 
 

Artikel 2.05 
 

Montering og funktionsprøvning 
 
For montering, udskiftning og funktionsprøvning gælder bestemmelserne i del V. 
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Kapitel 3 
 

OPERATIONELLE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR RADARANLÆG 
 

Artikel 3.01 
 

Radaranlæggets opstartstid 
 
1. Radaranlægget skal senest fire minutter efter opstart være driftsklart. Herefter skal afbrydelse 

eller tilkobling af sending finde sted uden forsinkelse. 
 
2. Betjening af radaranlægget og iagttagelse af skærmen skal kunne foretages samtidigt af én 

person. 
 

Når betjeningselementet udgør en særskilt enhed, skal det omfatte alle de betjeningsorganer, 
som umiddelbart anvendes ved radarnavigation. 
 
Trådløse fjernbetjeningsanordninger er ikke tilladt. 

 
3. Skærmbilledet skal også kunne aflæses ved kraftigt lys fra omgivelserne. Eventuelle nødven-

dige synshjælpemidler skal være velegnede og på enkel måde kunne anbringes på anlægget og 
aftages igen. 

 
 Synshjælpemidler skal også kunne anvendes af brillebrugere. 
 
 

Artikel 3.02 
 

Billedopløsning 
 
1. Azimutal opløsning 

 
Den azimutale opløsning er område- og afstandsafhængig. Den foreskrevne afstandsafhæn-
gige mindsteopløsning for de lave områder til og med 1 200 m er angivet i tillæg 1. 

 
Ved mindsteopløsning forstås den mindste azimutale afstand mellem standardreflektorer (jf. 
artikel 5.03, stk. 2), ved hvilken disse vises tydeligt adskilt. 
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2. Mindsteafstand og radial opløsning 
 

I alle afstande mellem 15 og 1 200 m i områderne til og med 1 200 m skal standardreflektorer, 
der ligger på samme pejling med en indbyrdes afstand af 15 m, vises tydeligt adskilt. 

 
3. Betjeningsmuligheder, der kan medføre forringelse af opløsningen, må ikke kunne kobles til i 

afstandsområder under 2 000 m. 
 

Artikel 3.03 
 

Afstandsområder 
 
1. Anlægget skal være forsynet med følgende sekventielt omstillelige afstandsområder og ringe: 
 
 Område 1 500 m én ring for hver 100 m 
 
 Område 2 800 m én ring for hver 200 m 
 
 Område 3 1 200 m én ring for hver 200 m 
 
 Område 4 1 600 m én ring for hver 400 m 
 
 Område 5 2 000 m én ring for hver 400 m 
 
2. Yderligere sekventielt omstillelige afstandsområder er tilladt. 
 
3. Det indstillede område, den indbyrdes afstand mellem afstandsringene og afstanden mellem 

de variable afstandsringe skal være angivet i meter eller kilometer. 
 
4. Bredden af afstandsringe og den variable afstandsring må ved normal lysstyrkeindstilling ikke 

være over 2 mm. 
 
5. Visning af delområder og udsnitsforstørrelser er ikke tilladt. 
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Artikel 3.04 
 

Valgfunktion for variable afstandsringe 
 
1. Der skal forefindes en valgfunktion for variable afstandsringe. 
 
2. Afstandsringene skal inden for otte sekunder kunne indstilles på enhver mulig afstand. 
 
3. Den afstand, hvortil den variable afstandsring er indstillet, må ikke ændre sig, heller ikke efter 

omstilling til andre afstande. 
 
4. Afstandsangivelsen skal være et tre- eller firecifret tal. 
 

Aflæsningsnøjagtigheden skal til og med 2 000 m-området være 10 m. Afstandsringens radius 
skal være i overensstemmelse med det viste tal. 

 
 

Artikel 3.05 
 

Linjen ret forud 
 
1. Linjen ret forud skal fra den position på radarbilledet, som svarer til antennepositionen, nå til 

radarbilledets yderste rand. 
 
2. Linjen ret forud må ikke være bredere end 0,5 grad, målt ved radarbilledets yderste rand. 
 
3. Radaranlægget skal have en justeringsmulighed, som gør det muligt at korrigere for enhver 

azimutal fejl ved antennens monteringsvinkel. 
 
4. Efter korrektion af fejlen på monteringsvinklen må linjen ret forud efter tilslutning af radaran-

lægget højst afvige 0,5 grad fra køllinjen. 
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Artikel 3.06 
 

Off-centering 
 
1. For at øge synligheden i retning forud skal radarbilledet have off-centering-funktion i alle om-

råder i henhold til artikel 3.03, stk. 1. 
 

Off-centering må alene udvide udsynet i retning forud og skal kunne indstilles mindst indtil 
0,25 og højst indtil 0,33 gange den effektive billeddiameter. 

 
2. I områder med udvidet udsyn forud skal afstandsringe fortsat vises, og valgfunktionen for va-

riable afstandsringe skal kunne indstilles og aflæses indtil maksimum for den viste række-
vidde. 

 
3. En fast udvidelse af radarsynligheden i retning forud i henhold til stk. 1 kan godtages, forud-

sat at den effektive diameter for den centrale del af radarbilledet i henhold til artikel 4.03, 
stk. 1, ikke bliver for lille, og pejleskalaen er udformet således, at der fortsat kan pejles i hen-
hold til artikel 3.08. 

 
Mulighed for off-centering efter stk. 1 er i så fald ikke påbudt. 

 
 

Artikel 3.07 
 

Pejleskala 
 
1. Anlægget skal være forsynet med pejleskala langs radarbilledets ydre rand. 
 
2. Pejleskalaen skal være inddelt i mindst 72 dele à 5 grader. Delestreger, som hver angiver 

10 grader, skal være tydeligt længere end delestreger, som angiver 5 grader. 
 

Gradsangivelsen 000 på pejleskalaen skal ligge i midtpunktet af radarbilledets øverste rand. 
 
3. Pejleskalaen skal have trecifrede angivelser fra 000 til 360 grader i urretningen. Angivelserne 

sættes som arabertal for hver 10 grader eller hver 30 grader. 
 

Tallet 000 kan være erstattet af et tydeligt pilemærke. 
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Artikel 3.08 
 

Pejleanordninger 
 

1. Anordninger til pejling af pejleobjekter er tilladt. 
 
2. Forefindes pejleanordninger, skal et objekt kunne pejles inden for ca. 5 sekunder med en 

maksimal fejl på ±1 grad. 
 
3. Anvendes elektronisk pejlelinje, skal den 
 

a) tydeligt adskille sig fra linjen ret forud; 
 
b) kunne vises kvasikontinuerligt; 
 
c) kunne drejes 360 grader i begge retninger; 
 
d) ikke være bredere end 0,5 grad, målt ved radarbilledets yderrand. 
 
e) nå fra pejlelinjens begyndelse til pejleskalaen, og 
 
f) være forsynet med tre- eller firecifret gradangivelse i decimaltal. 
 

4. Anvendes mekanisk pejlelineal, skal den 
 

a) kunne drejes 360 grader i begge retninger; 
 
b) nå fra den markerede begyndelse til pejleskalaen; 
 
c) være uden andre markeringer, og 
 
d) være udført således, at ekkoangivelser ikke dækkes unødvendigt. 
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Artikel 3.09 
 

Anordninger til undertrykkelse af uønsket ekko fra søgang og regn 
 

1. Radaranlægget skal have manuelt indstillelige anordninger, med hvilke forstyrrende ekko fra 
søgang og regn kan undertrykkes. 

 
2. Undertrykkelse af ekko fra søgang (sensitivity time control - STC) skal være effektiv i en-

destoppet indtil ca. 1 200 m. 
 
3. Radaranlægget må ikke have automatisk virkende anordninger til undertrykkelse af ekko fra 

søgang og regn. 
 
 

Artikel 3.10 
 

Undertrykkelse af interferens fra andre radaranlæg 
 

1. Der skal forefindes en omstillelig anordning, som kan nedsætte interferens fra andre radar-
anlæg. 

 
2. Denne anordning må ikke ved sin funktion medføre, at nyttige objekter undertrykkes. 
 
 

Artikel 3.11 
 

Kompatibilitet med radarsvarefyr 
 

Signaler fra radarsvarefyr i henhold til IMO-resolution A.423 (XI) skal gengives korrekt ved af-
brudt regnekkoundertrykkelse (fast time constant - FTC). 
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Artikel 3.12 
 

Indstilling af forstærkning 
 

Forstærkningsindstillingens variationsområde skal på den ene side give mulighed for ved minimal 
søgangsekkoundertrykkelse at gøre støjen netop synlig og på den anden side at skjule kraftige ra-
darekkoer med en ækvivalent refleksionsflade i størrelsesorden 10 000 m2 i en vilkårlig afstand. 
 
 

Artikel 3.13 
 

Frekvensafstemning 
 

På radarskærmen skal der være en afstemningsindikator. Dennes aflæsningsfelt skal være mindst 
30 mm langt. Indikatoren skal virke uanset afstandsområder, også når der ikke er nogen radarekko-
er. Indikatoren skal ligeledes virke, når forstærkning eller nærekkodæmpning aktiveres. 
 
Der skal forefindes et manuelt betjeningsorgan til korrektion af afstemningen. 
 
 

Artikel 3.14 
 

Nautiske hjælpelinjer og informationer på skærmen 
 

1. På radarbillet må kun være indlagt kurslinje, pejlelinjer og afstandsringe. 
 
2. Uden for radarbilledet må ud over oplysninger vedrørende radaranlæggets driftstilstand kun 

angives nautiske informationer som  
 

a) drejehastighed; 
 
b) fartøjets fart; 
 
c) rorstilling; 
 
d) vanddybde; 
 
e) kompaskurs. 
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3. Al skærminformation uden for radarbilledet skal vises kvasistatisk med en opdateringsfre-
kvens, som opfylder de operationelle krav. 

 
4. Kravene til visning og nøjagtighed af nautiske informationer er de samme som for hovedan-

lægget. 
 
 

Artikel 3.15 
 

Systemfølsomhed 
 

Systemets følsomhed skal være dimensioneret således, at en standardreflektor i en afstand af 
1 200 m gengives korrekt på radarbilledet ved hver antenneomdrejning. For en 1 m2-reflektor i 
samme afstand må kvotienten mellem antal antenneomdrejninger med radarekko i et givet tidsrum 
og det totale antal antenneomdrejninger i samme tidsrum, baseret på 100 omdrejninger (blip-scan-
forholdet), ikke være ringere end 0,8. 
 
 

Artikel 3.16 
 

Målspor 
 

Pejleobjekternes position i et omløb skal kunne vises som målspor. 
 
Målsporene skal være kvasikontinuerlige og vises med mindre lysstyrke end det tilhørende mål; 
målsporet skal have radarbilledets farve. Længden af målsporet skal være tilpasset de operationelle 
krav, men det må ikke vare længere end to antenneomdrejninger. 
 
Radarbilledet må ikke påvirkes af målsporet. 
 
 

Artikel 3.17 
 

Slaveanlæg 
 

Slaveanlæg skal opfylde alle krav, som stilles til radaranlæg. 
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Kapitel 4 
 

TEKNISKE MINIMUMSFORSKRIFTER FOR RADARANLÆG 
 
 

Artikel 4.01 
 

Betjening 
 

1. Alle betjeningsorganer skal være anbragt således, at den tilsvarende indikator ikke dækkes 
ved deres aktivering, og således at radarnavigation fortsat er mulig uden begrænsninger. 

 
2. Betjeningsorganer, med hvilke anlægget kan afbrydes, eller hvis aktivering kan føre til fejl-

funktion, skal være beskyttet mod utilsigtet aktivering. 
 
3. Alle betjeningsorganer og indikatorer skal være forsynet med en blændfri belysning, som er 

egnet til alle belysningsforhold, og som med en uafhængig indstillingsanordning kan indstilles 
helt ned til nul. 

 
4. Følgende funktioner skal have egne betjeningsorganer med umiddelbar adgang: 
 

a) Stand-by/on; 
 
b) Range; 
 
c) Tuning; 
 
d) Gain; 
 
e) Sea clutter (STC); 
 
f) Rain clutter (FTC); 
 
g) Variable range marker (VRM); 
 
h) Cursor eller Electronic Bearing Line (EBL) (hvis forefindes); 
 
i) Ship's heading marker suppression (SHM). 

 
Anvendes drejeknapper til ovennævnte funktioner, må disse ikke være anbragt koncentrisk 
over hinanden. 
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5. Som minimum skal betjeningsorganer for gain, sea clutter og rain clutter kunne indstilles med 
en drejeknap, og deres virkning skal være tilnærmelsesvis proportional med drejningsvinklen. 

 
6. Aktiveringsretningen af betjeningsorganer skal være således, at bevægelse mod højre eller 

opad virker positivt og bevægelse mod venstre eller nedad virker negativt på den indstillede 
størrelse. 

 
7. Anvendes trykknapper, skal disse være udformet således, at man også ved at føle sig frem kan 

finde og aktivere dem. Desuden skal de have et tydeligt mærkbart kontaktpunkt. 
 
8. De respektive skærmlysstyrker af nedenstående viste størrelser skal uafhængigt af hinanden 

kunne indstilles fra nul til den operationelt nødvendige værdi: 
 

a) radarbillede; 
 
b) faste afstandsringe; 
 
c) variable afstandsringe; 
 
d) pejleskala; 
 
e) pejlelinje; 
 
f) nautiske informationer i henhold til artikel 3.14, stk. 2. 

 
9. Forudsat at forskellen i lysstyrke for nogle på skærmen viste størrelser er ringe, og at de faste 

afstandsringe, de variable afstandsringe og pejlelinjen kan fjernes uafhængigt af hinanden, 
kan de viste størrelser fordeles på fire lysstyrkeregulatorer på følgende måde: 

 
a) radarbillede og linje ret forud; 
 
b) faste afstandsringe; 
 
c) variable afstandsringe; 
 
d) pejleskala, pejlelinje og nautiske informationer i henhold til artikel 3.14, stk. 2. 
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10. Lysstyrken af linjen ret forud skal være indstillelig, men må ikke kunne reduceres helt til nul. 
 
11. Til fjernelse af linjen ret forud skal forefindes en tast med automatisk tilbagestilling. 
 
12. Anticlutteranordninger skal kunne indstilles trinløst fra nul. 
 
 

Artikel 4.02 
 

Display 
 

1. Ved "radarbillede" forstås en måltro gengivelse af radarekkoer fra omgivelserne på display-
enhedens skærm, hidrørende fra én antenneomdrejning og deres bevægelse i forhold til fartø-
jet, idet fartøjets køllinje og linjen ret forud ligger fast i forhold til hinanden. 

 
2. Ved "displayenhed" forstås den del af anlægget, som indeholder skærmen. 
 
3. Ved "skærm" forstås det antireflekterende felt på displayenheden, hvor enten radarbilledet 

alene eller radarbilledet og andre nautiske informationer vises. 
 
4. Ved "radarbilledets effektive diameter" forstås diameteren af det største helt cirkulære radar-

billede, som kan vises inden for pejleskalaen. 
 
5. Ved "afbildning med rasterafsøgning" forstås kvasistatisk visning af radarbilledet fra en hel 

antenneomdrejning på samme måde som på et fjernsynsbillede. 
 
 

Artikel 4.03 
 

Radarbilledets egenskaber 
 

1. Radarbilledets effektive diameter må ikke være under 270 mm. 
 
2. Diameteren af de ydre afstandsringe i afstandsområderne i henhold til artikel 3.03 skal være 

mindst 90 % af radarbilledets effektive diameter. 
 
3. I alle afstandsområder skal den position på radarbilledet, som svarer til antennepositionen, 

være synlig. 
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Artikel 4.04 
 

Skærmfarve 
 

Skærmfarven skal vælges på fysiologisk grundlag. Kan skærmen vise flere farver, skal radarbilledet 
være monokromt. Visning i forskellige farver må ikke i noget område af skærmen medføre blan-
dingsfarver som følge af overlejring. 
 
 

Artikel 4.05 
 

Billedopdateringshastighed og -lagring 
 

1. Radarbilledet på displayenheden skal senest efter 2,5 sekunder opdateres med det aktuelle ra-
darbillede. 

 
2. Hvert ekko på skærmen skal lagres i et tidsrum svarende til mindst én antenneomdrejning, 

dog højst to antenneomdrejninger. 
 

Afbildning af radarbilledet kan ske på to måder: ved kontinuerlig afbildning eller med perio-
disk billedgentagelse. Periodisk billedgentagelse skal ske med en frekvens på mindst 50 Hz. 
 

3. Lysstyrkeforskellen mellem et ekko og dets efterglød i perioden svarende til én antenneom-
drejning skal være så lille som muligt. 

 
 

Artikel 4.06 
 

Billedets linearitet 
 

1. Radarbilledets linearitetsfejl må ikke være over 5 procent. 
 
2. I alle områder indtil 2 000 m skal en fast lige kystlinje i en afstand af 30 m fra radarantennen 

uden mærkbar forvrængning afbildes som en lige, sammenhængende ekkostruktur. 
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Artikel 4.07 
 

Nøjagtighed af afstands- og azimutmåling 
 

1. Bedømmelse af afstanden til et punkt ved hjælp af den variable eller faste afstandsringe skal 
ske med en nøjagtighed af ±10 m, dog ikke over ±1,5 procent. 

 
2. Den vinkel, hvorunder en genstand pejles, må højst afvige 1 grad fra den sande værdi. 
 
 

Artikel 4.08 
 

Antenneegenskaber og sendespektrum 
 

1. Antennedrev og antenne skal tillade korrekt drift ved vindhastigheder indtil 100 km i timen. 
 
2. Antenneenheden skal være udstyret med en sikkerhedsafbryder, med hvilken senderen og det 

roterende drev kan afbrydes. 
 
3. Antennens horisontale strålingsdiagram, målt i én retning, skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) 3 dB-sløjfebredde af hovedsløjfen: højst 1,2 grader; 
 
b) 20dB-sløjfebredde af hovedsløjfen: højst 3,0 grader; 
 
c) dæmpning af sidesløjfen inden for ±10 grader omkring hovedsløjfen: mindst -25 dB; 
 
d) dæmpning af sidesløjfen uden for ±10 grader omkring hovedsløjfen: mindst -32 dB. 
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4. Antennens vertikale strålingsdiagram, målt i én retning, skal opfylde følgende forskrifter: 
 

a) -3 dB-sløjfebredde af hovedsløjfen: højst 30 grader; 
 
b) hovedsløjfens maksimum skal ligge på den vandrette akse; 
 
c) sidesløjfens dæmpning: mindst -25 dB. 

 
5. Den udstrålede radiofrekvensenergi skal være vandret polariseret. 
 
6. Anlæggets driftsfrekvens skal være over 9 GHz og ligge inden for det frekvensområde, der er 

tilladt ifølge gældende ITU Radio Regulations for radaranlæg. 
 
7. Frekvensspektret af den af antennen udstrålede radiofrekvensenergi skal være i overensstem-

melse med kravene i ITU Radio Regulations. 
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Kapitel 5 
 

PRØVNINGSBETINGELSER OG -METODER FOR RADARANLÆG 
 
 

Artikel 5.01 
 

Sikkerhed, belastningsevne og emission af forstyrrende signaler 
 

Prøvning af strømforsyning, sikkerhed, gensidig påvirkning mellem apparater om bord, sikkerheds-
afstand for kompas, vejrbestandighed, mekanisk bestandighed, miljøbestandighed og støjafgivelse 
udføres efter IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment General Requirements". 
 
 

Artikel 5.02 
 

Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
 

1. Målinger af udstrålet radiostøj udføres efter IEC publikation 945 "Marine Navigational 
Equipment Interference" i frekvensområdet fra 30 MHz til 2 000 MHz. 

 
Forskrifterne i artikel 2.02, stk. 1, skal være opfyldt. 

 
2. Forskrifterne vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet i artikel 2.02, stk. 2, skal være op-

fyldt. 
 
 

Artikel 5.03 
 

Prøvningsmetoder 
 

1. Det i tillæg 2 beskrevne målefelt til prøvning af radaranlægget indrettes på en mindst 1,5 km 
lang og 0,3 km bred vandoverflade, der er så rolig som mulig, eller på et jordareal med tilsva-
rende tilbagestrålingsegenskaber. 

 
2. Som standardreflektor gælder en radarreflektor, der ved en bølgelængde på 3,2 cm udviser en 

ækvivalent tilbagestrålingsflade på 10 m2. 
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Til beregning af den ækvivalente tilbagestrålingsflade (sigma) af en radarreflektor med tre-
kantede flader ved en frekvens på 9 GHz (3,2 cm) anvendes formlen: 
 

 4 · π · a4 

 σ = _________ 

 3 · 0,032² 
 
 

a = Kantlængde i m 
 

På en standardreflektor med trekantede flader er kantlængden a = 0,222 m. 
 
De reflektordimensioner, der er fastlagt til prøvning af rækkevidde og opløsning ved en bøl-
gelængde på 3,2 cm, benyttes ligeledes, når det undersøgte radaranlægs bølgelængde er en 
anden end 3,2 cm. 
 

3. Der opstilles en standardreflektor i hver af afstandene 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 
800 m, 1 170 m, 1 185 m og 1 200 m fra antennens placering. 

 
Ved siden af den standardreflektor, som er placeret i 85 meters afstand, opstilles standard-
reflektorer i en afstand af 5 m på begge sider vinkelret på pejleretningen. 
 
Ved siden af den standardreflektor, som er placeret i 300 meters afstand, opstilles vinkelret på 
pejleretningen i en afstand af 18 m en reflektor med en ækvivalent tilbagestrålingsflade på 
300 m2. 
 
Yderligere reflektorer med en tilbagestrålingsflade på 1 m2 og 1 000 m2 opstilles med en ind-
byrdes azimutal vinkel på mindst 15 grader i samme afstand på 300 m fra antennen. 
 
Ved siden af den standardreflektor, som er placeret i en afstand af 1 200 meter, opstilles i en 
afstand af 30 m på begge sider vinkelret på pejleretningen standardreflektorer og en reflektor 
med en tilbagestrålingsflade på 1 m2. 
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4. Radaranlægget indstilles på bedste billedkvalitet. Forstærkningen skal indstilles således, at der 
i området uden for nærekkodæmpningens virkningsområde netop ikke ses nogen støj. 

 
Indstillingsknappen for søgangsekkoundertrykkelse (STC) stilles på "Minimum" og for reg-
nekkoundertrykkelse (FTC) på "Afbrudt". 
 
Alle betjeningsorganer, som har indflydelse på billedkvaliteten, må i prøvningsperioden ikke 
mere ændres fra en bestemt antennehøjde og skal fastgøres på passende måde. 
 

5. Antennen indstilles i en vilkårlig højde mellem 5 og 10 m over vandoverfladen eller jorden. 
Reflektorerne skal opstilles i en sådan højde over vandoverfladen eller jorden, at deres effek-
tive tilbagestråling svarer til den i stk. 2 angivne værdi. 

 
6. Alle reflektorer, der er opstillet inden for det valgte område, skal i alle afstandsområder til og 

med 1 200 m vises samtidigt og som klart adskilte punkter på skærmen, uafhængigt af måle-
feltets azimutale position i forhold til linjen ret forud. 

 
Signaler fra radarsvarefyr i henhold til artikel 3.11 skal afbildes korrekt. 
 
Alle forskrifter i disse bestemmelser skal være opfyldt ved en vilkårlig antennehøjde mellem 
5 og 10 m, idet eventuelt nødvendige indstillinger alene må finde sted på radaranlæggets be-
tjeningsorganer. 
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Artikel 5.04 
 

Antennemålinger 
 

Til måling af antenneegenskaberne anvendes metoden i IEC-publikation 936 "Shipborne Radar". 
 
 
Tillæg 1 
 
Azimutal opløsning i områder til og med 1 200 m 
 
 
Tillæg 2 
 
Målefelt til bestemmelse af radaranlægs opløsningsevne 
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Del IV 
 

Bestemmelser vedrørende minimumsforskrifter og prøvningsbetingelser 
for drejehastighedsindikatorer 
til sejlads på indre vandveje 

 
Kapitel 1:  Generelt 
Artikel 1.01 Anvendelsesområde 
Artikel 1.02 Drejehastighedsindikatorens formål 
Artikel 1.03 Prøvning 
Artikel 1.04 Anmodning om prøvning 
Artikel 1.05 Typegodkendelse 
Artikel 1.06 Mærkning af anordningerne og godkendelsesnummer 
Artikel 1.07 Fabrikantens erklæring 
Artikel 1.08 Ændring af godkendte anlæg 
 
Kapitel 2:  Generelle minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
Artikel 2.01 Konstruktion og udførelse 
Artikel 2.02 Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 2.03 Betjening 
Artikel 2.04 Betjeningsvejledning 
Artikel 2.05 Montering og funktionsprøvning 
 
Kapitel 3:  Operationelle minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
Artikel 3.01 Drejehastighedsindikatorens opstartstid 
Artikel 3.02 Visning af drejehastighed 
Artikel 3.03 Måleområder 
Artikel 3.04 Nøjagtighed af den viste drejehastighed 
Artikel 3.05 Følsomhed 
Artikel 3.06 Funktionsovervågning 
Artikel 3.07 Ufølsomhed over for andre typiske skibsbevægelser 
Artikel 3.08 Ufølsomhed over for magnetfelter 
Artikel 3.09 Slaveanlæg 
 
Kapitel 4:  Tekniske minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
Artikel 4.01 Betjening 
Artikel 4.02 Dæmpeanordninger 
Artikel 4.03 Tilslutning af hjælpeindretninger 
 
Kapitel 5:  Prøvningsbetingelser og -metoder for drejehastighedsindikatorer 
Artikel 5.01 Sikkerhed, belastningsevne og emission af forstyrrende signaler 
Artikel 5.02 Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
Artikel 5.03 Prøvningsmetoder 
 
Tillæg:  Tolerancer for drejehastighedsindikatorer 
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Kapitel 1 
 

GENERELT 
 
 

Artikel 1.01 
 

Anvendelsesområde 
 

Disse bestemmelser fastlægger de tekniske og operationelle minimumsforskrifter for drejehastig-
hedsindikatorer til sejlads på indre vandveje samt prøvningsbetingelser for opfyldelse af minimums-
forskrifterne. 
 
 

Artikel 1.02 
 

Drejehastighedsindikatorens formål 
 

Drejehastighedsindikatoren skal måle og vise skibets drejehastighed til bagbord og styrbord til støt-
te for radarnavigation. 
 
 

Artikel 1.03 
 

Prøvning 
 

Drejehastighedsindikatorer kan kun godkendes til montering om bord på skibe, når det ved afprøv-
ning af et prøveeksemplar er godtgjort, at de opfylder minimumsforskrifterne i disse bestemmelser. 
 
 

Artikel 1.04 
 

Anmodning om prøvning 
 

1. Anmodning om prøvning af en drejehastighedsindikator skal indgives til den kompetente 
prøvningsmyndighed i en medlemsstat. 

 
Den kompetente prøvningsmyndighed skal angives til udvalget. 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  FH/cs 94 
BILAG IX DG C III    DA 

2. Anmodningen skal indeholde følgende dokumentation: 
 

a) udførlig teknisk beskrivelse i to eksemplarer; 
 
b) to komplette sæt tilslutnings- og servicedokumenter; 
 
c) betjeningsvejledning i to eksemplarer. 
 

3. Ansøgeren er pligtig til selv at kontrollere eller lade kontrollere, at minimumsforskrifterne i 
disse bestemmelser er opfyldt. 

 
Prøvningsrapporten og måleprotokollerne skal vedlægges anmodningen. 
 
Denne dokumentation og resultaterne af prøvningen opbevares af prøvningsmyndigheden. 
 

4. I forbindelse med prøvning forstås ved "ansøger" en juridisk eller fysisk person, i hvis navn, 
varemærke eller anden karakteristisk betegnelse det til prøvning anmeldte anlæg produceres 
eller markedsføres. 

 
 

Artikel 1.05 
 

Typegodkendelse 
 

1. Efter vellykket prøvning udsteder prøvningsmyndigheden en overensstemmelsesattest. 
 

Ved manglende opfyldelse af minimumsforskrifterne underrettes ansøgeren skriftligt om 
grundene til afvisningen. 
 
Godkendelsen meddeles af den kompetente myndighed. 
 
Den kompetente myndighed underretter omgående udvalget om de anordninger, den har god-
kendt. 
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2. Hver prøvningsmyndighed er til enhver tid berettiget til at udtage et anlæg af serieproduktio-
nen til kontrolprøvning. 

 
Konstateres der ved denne prøvning mangler, kan godkendelsen af prøveeksemplaret inddra-
ges. 
 
Afgørelse om inddragelse træffes af den myndighed, som har meddelt typegodkendelsen. 
 

3. Typegodkendelsen har en gyldighedsperiode på ti år og kan på anmodning forlænges. 
 
 

Artikel 1.06 
 

Mærkning af anordningerne og godkendelsesnummer 
 

1. Anlæggets enkelte anordninger skal på holdbar måde påføres fabrikantens navn, anlæggets 
betegnelse, anordningens type og serienummer. 

 
2. Det af den kompetente myndighed tildelte godkendelsesnummer skal på holdbar måde påføres 

anlæggets betjeningselement, så det også efter montering er let synligt. 
 
Godkendelsesnummerets sammensætning: 
 

e-NN-NNN 
 

(e = EU 
 
NN = Den godkendende stats kode, dvs.: 
 

 
1 for Tyskland 18 for Danmark 

2 for Frankrig 20 for Polen 

3 for Italien 21 for Portugal 

4 for Nederlandene 23 for Grækenland 

5 for Sverige 24 for Irland 

6 for Belgien 26 for Slovenien 

7 for Ungarn 27 for Slovakiet 

8 for Den Tjekkiske Republik 29 for Estland 

9 for Spanien 32 for Letland 

11 for Det Forenede Kongerige 36 for Litauen 

12 for Østrig 49 for Cypern 
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13 for Luxembourg 50 for Malta 

17 for Finland  

  

 

NNN = trecifret tal, som tildeles af den kompetente myndighed). 
 

3. Godkendelsesnummeret må kun anvendes i forbindelse med den tilhørende godkendelse. 
 

Det påhviler ansøgeren at udfærdige og anbringe godkendelsesnummeret. 
 

4. Den kompetente myndighed underretter omgående udvalget om det tildelte godkendelses-
nummer. 
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Artikel 1.07 
 

Fabrikantens erklæring 
 

Hvert anlæg skal ledsages af en erklæring fra fabrikanten om, at det opfylder gældende minimums-
forskrifter og uden begrænsninger svarer til det prøveeksemplar, som er indleveret til prøvning. 
 
 

Artikel 1.08 
 

Ændring af godkendte anlæg 
 

1. Ved ændring af godkendte anlæg bortfalder typegodkendelsen. 
 

Hvis det påtænkes at foretage ændringer, skal prøvningsmyndigheden have skriftlig meddelel-
se herom. 
 

2. Prøvningsmyndigheden afgør, om godkendelsen fortsat er gyldig, eller om det er nødvendigt 
med supplerende prøvning eller fornyet prøvning. I tilfælde af en ny godkendelse tildeles et 
nyt godkendelsesnummer. 
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Kapitel 2 
 

Generelle minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
 
 

Artikel 2.01 
 

Konstruktion og udførelse 
 

1. Drejehastighedsindikatorer skal være egnet til drift om bord på skibe, som anvendes til sejlads 
på indre vandveje. 

 
2. Anlæggenes konstruktion og udførelse skal i mekanisk og elektrisk henseende modsvare det 

aktuelle tekniske niveau. 
 
3. I det omfang andet ikke er foreskrevet i direktivets bilag II eller i disse forskrifter, gælder de i 

IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment General Requirements" fastlagte krav 
og målemetoder for strømforsyning, sikkerhed, gensidig påvirkning af anordninger om bord, 
sikkerhedsafstand for kompas, klimatisk bestandighed, mekanisk bestandighed, miljøbestan-
dighed, støjemission og anordningers mærkning. 

 
Alle forskrifter i disse bestemmelser skal være opfyldt ved en omgivende temperatur omkring 
anlægget på mellem 0 °C og 40 °C. 
 
 

Artikel 2.02 
 

Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
 

1. Udstrålet radiostøj 
 

Feltstyrken af udstrålet radiostøj må i frekvensområdet fra 30 MHz til 2000 MHz ikke være 
over 500 µV/m. 
 
I frekvensområderne 156-165 MHz, 450-470 MHz og 1,53-1,544 GHz må feltstyrken ikke 
være over 15 µV/m. Disse feltstyrker gælder i en måleafstand af tre meter fra det undersøgte 
udstyr. 
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2. Elektromagnetisk kompatibilitet 
 

Anlæggene skal ved en elektromagnetisk feltstyrke på indtil 15 V/m i umiddelbar nærhed af 
det undersøgte udstyr opfylde minimumsforskrifterne i frekvensområdet fra 30 MHz til 
2000 MHz. 
 
 

Artikel 2.03 
 

Betjening 
 

1. Der må ikke være flere betjeningsorganer end nødvendigt til korrekt betjening. 
 

Deres udførelse, mærkning og aktivering skal give mulighed for enkel, entydig og hurtig be-
tjening. De skal være anbragt således, at betjeningsfejl så vidt muligt undgås. 
 
Betjeningsorganer, som ikke er nødvendige for normal drift, må ikke være umiddelbart til-
gængelige. 
 

2. Alle betjeningsorganer og indikatorer skal være mærket med symboler og/eller være forsynet 
med påskrift på engelsk. Symboler skal være i overensstemmelse med kravene i IEC-
publikation nr. 417. 

 
Tal og bogstaver skal være mindst 4 mm høje. Er en skriftstørrelse på 4 mm til bestemte på-
skrifter beviseligt ikke mulig, og er en mindre skrift acceptabel ud fra en operationel synsvin-
kel, kan størrelsen nedsættes til 3 mm. 
 

3. Anlægget skal være udført således, at betjeningsfejl ikke medfører svigt af anlægget. 
 
4. Funktioner, der går ud over minimumsforskrifterne, som f.eks. tilslutningsmuligheder for eks-

terne enheder, skal være af en sådan karakter, at anlægget under alle betingelser opfylder mi-
nimumsforskrifterne. 
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Artikel 2.04 
 

Betjeningsvejledning 
 

Til hvert anlæg skal leveres en udførlig betjeningsvejledning. Denne skal være til rådighed på tysk, 
engelsk, fransk og nederlandsk og skal indeholde mindst følgende oplysninger: 
 
a) ibrugtagning og betjening 
 
b) vedligeholdelse og service 
 
c) generelle sikkerhedsforskrifter. 
 
 

Artikel 2.05 
 

Montering og funktionsprøvning 
 

1. For montering, udskiftning og funktionsprøvning gælder bestemmelserne i del V. 
 
2. På drejehastighedsindikatorens føler angives dennes monteringsretning i forhold til køllinjen. 

Der skal medfølge monteringsanvisning for opnåelse af mindst mulig følsomhed over for an-
dre typiske bevægelser af fartøjet. 
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Kapitel 3 
 

Operationelle minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
 
 

Artikel 3.01 
 

Drejehastighedsindikatorens opstartstid 
 

1. Drejehastighedsindikatorer skal senest fire minutter efter opstart være driftsklare og fungere 
inden for de foreskrevne nøjagtighedsgrænser. 

 
2. Tilslutningen skal angives optisk. Drejehastighedsindikatoren skal kunne iagttages og betje-

nes samtidigt. 
 
3. Trådløse fjernbetjeningsanordninger er ikke tilladt. 
 
 

Artikel 3.02 
 

Visning af drejehastighed 
 

1. Drejehastigheden skal vises på en skala med lineær opdeling og nulpunkt i midten. Drejeha-
stighedens retning og størrelse skal kunne aflæses med den nødvendige nøjagtighed. Visere 
og bjælkeangivelse (bar-graphs) er tilladt. 

 
2. Aflæsningsskalaen skal være mindst 20 cm lang og kan enten være cirkulær eller lige. 
 

Lige skalaer må kun være anbragt vandret. 
 

3. Kun numerisk angivelse er tilladt. 
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Artikel 3.03 
 

Måleområder 
 

Drejehastighedsindikatorer kan have et eller flere måleområder. Følgende måleområder anbefales: 
 

30 grader/minut 
 
60 grader/minut 
 
90 grader/minut 
 
180 grader/minut 
 
300 grader/minut 

 
 

Artikel 3.04 
 

Nøjagtighed af den viste drejehastighed 
 

Den viste værdi må højst afvige 2% fra måleområdets maksimumværdi, dog højst 10% fra den san-
de værdi (jf. tillæg). 
 
 

Artikel 3.05 
 

Følsomhed 
 

Reaktionstærsklen må ikke være større end en vinkelhastighedsændring på 1% af det valgte måle-
område. 
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Artikel 3.06 
 

Funktionsovervågning 
 

1. Hvis drejehastighedsindikatoren ikke arbejder inden for de foreskrevne nøjagtighedsgrænser, 
skal dette vises. 

 
2. Hvis en gyro anvendes, skal en kritisk ændring i gyroens omdrejningshastighed indikeres syn-

ligt. En kritisk ændring af gyrohastigheden er en ændring, som forringer nøjagtigheden med 
10%. 

 
 

Artikel 3.07 
 

Ufølsomhed over for andre typiske skibsbevægelser 
 

1. Rulningsbevægelser med krængningsvinkler indtil 10 grader ved vinkelhastigheder indtil 
4 grader i sekundet må ikke forårsage målefejl, som overstiger tolerancegrænserne. 

 
2. Stødpåvirkninger, som de f.eks. kan forekomme ved tillægning til kaj, må ikke kunne forårsa-

ge blivende fejlvisning, som overskrider tolerancerne. 
 
 

Artikel 3.08 
 

Ufølsomhed over for magnetfelter 
 

Drejehastighedsindikatoren skal være ufølsom over for magnetfelter, som sædvanligvis kan fore-
komme om bord på fartøjer. 
 
 

Artikel 3.09 
 

Slaveanlæg 
 

Slaveanlæg skal opfylde alle forskrifter, der gælder for drejehastighedsindikatorer. 
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Kapitel 4 
 

Tekniske minimumsforskrifter for drejehastighedsindikatorer 
 
 

Artikel 4.01 
 

Betjening 
 

1. Alle betjeningsorganer skal være anbragt således, at den tilsvarende indikator ikke dækkes 
ved deres aktivering, og således at radarnavigation fortsat er mulig uden begrænsninger. 

 
2. Alle betjeningsorganer og indikatorer skal være forsynet med en blændfri belysning, som er 

egnet til alle belysningsforhold, og som med en uafhængig indstillingsanordning kan stilles 
helt til nul. 

 
3. Aktiveringsretningen af betjeningsorganer skal være således, at bevægelse mod højre eller 

opad virker positivt og bevægelse mod venstre eller nedad virker negativt på den indstillede 
størrelse. 

 
4. Anvendes trykknapper, skal disse være udformet således, at man også ved at føle sig frem kan 

finde og aktivere dem. Desuden skal de have et tydeligt mærkbart kontakt. 
 
 

Artikel 4.02 
 

Dæmpeanordninger 
 

1. Følersystemet skal være kritisk dæmpet. Dæmpningens tidskonstant (63% af slutværdien) må 
ikke være over 0,4 sekund. 

 
2. Visningen skal være kritisk dæmpet. 
 

Der kan forefindes et betjeningsorgan til ekstra forøgelse af visningens dæmpning. 
 
Dæmpningens tidskonstant må i intet tilfælde være over fem sekunder. 
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Artikel 4.03 
 

Tilslutning af hjælpeindretninger 
 

1. Har drejehastighedsindikatoren mulighed for tilslutning af slaveanlæg eller lignende, skal dre-
jehastighedssignalet være til rådighed som elektrisk signal. 

 
Signalet skal være galvanisk isoleret fra jord og foreligge som proportional analogspænding 
på 20 mV/grad ±5% og indre modstand højst 100 ohm. 
 
Polariteten skal være positiv for drejning til styrbord og negativ for drejning til bagbord af far-
tøjet. 
 
Reaktionstærsklen må ikke være over 0,3 grad/min. 
 
Nulpunktsfejlen må i temperaturområdet 0 °C til 40 °C ikke være over 1 grad/min. 
 
Ved tilsluttet drejehastighedsindikator og ubevægelig montering af føleren må spændingsstø-
jen i udgangssignalet ikke være over 10 mV, målt bag et første ordens lavpasfilter med en 
båndbredde på 10 Hz. 
 
Drejehastighedssignalet skal være til rådighed med en udgående dæmpning, som ikke over-
skrider grænserne i artikel 4.02, stk. 1. 
 

2. Der skal forefindes en afbryder til betjening af en ekstern alarm. Denne afbryder skal være 
galvanisk isoleret fra drejehastighedsindikatoren. 

 
Den eksterne alarm skal ved lukning af afbryderen aktiveres, når 
 
a) drejehastighedsindikatoren er afbrudt; 
 
b) drejehastighedsindikatoren ikke er driftsklar, eller 
 
c) funktionsovervågningen er aktiveret som følge af en utilladeligt stor fejl (artikel 3.06). 
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Kapitel 5 
 

Prøvningsbetingelser og -metoder for drejehastighedsindikatorer 
 
 

Artikel 5.01 
 

Sikkerhed, belastningsevne og emission af forstyrrende signaler 
 

Prøvning af strømforsyning, sikkerhed, gensidig påvirkning mellem apparater om bord, beskyttel-
sesafstand for kompas, vejrbestandighed, mekanisk bestandighed, miljøbestandighed og støjafgivel-
se udføres efter IEC-publikation 945 "Marine Navigational Equipment General Requirements". 
 
 

Artikel 5.02 
 

Udstrålet radiostøj og elektromagnetisk kompatibilitet 
 

1. Målinger af udstrålet radiostøj udføres i overensstemmelse med IEC-publikation 945 "Marine 
Navigational Equipment Interference" i frekvensområdet fra 30 MHz til 2 000 MHz. 

 
Forskrifterne i artikel 2.02, stk. 1, skal være opfyldt. 
 

2. Forskrifterne vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet i artikel 2.02, stk. 2, skal være op-
fyldt. 

 
 

Artikel 5.03 
 

Prøvningsmetoder 
 

1. Drejehastighedsindikatorer bringes til at fungere og afprøves under mærkebetingelser og un-
der ekstreme betingelser. Herunder ændres driftsspænding og omgivende temperatur til de fo-
reskrevne grænser. 
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Derudover aktiveres radiosendere for at skabe grænsefeltstyrker i drejehastighedsindikatorens 
omgivelser. 
 

2. Under betingelser svarende til stk. 1 skal aflæsningsfejlen være inden for de i tillægget angiv-
ne tolerancegrænser. 

 
Alle andre forskrifter skal være opfyldt. 
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Tillæg 
 

Billede 1: Tolerancer for drejehastighedsindikatorer 
 
 
 

Relativ forskel i den viste værdi i 
% af den målte værdi 

Relativ visning af 
drejehastigheden i % af 
grænseværdierne 
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Del V 
 

Bestemmelser vedrørende montering og 
funktionsprøvning af radaranlæg og  
drejehastighedsindikatorer til sejlads 

på indre vandveje 
 

Indhold 
 
 

Artikel 1 Anvendelsesområde 
 
Artikel 2 Godkendelse af apparater 
 
Artikel 3 Godkendte specialvirksomheder 
 
Artikel 4 Forskrifter vedrørende fartøjets strømforsyning 
 
Artikel 5 Montering af radarantenne 
 
Artikel 6 Montering af radarens displayenhed og betjeningselement 
 
Artikel 7 Montering af drejehastighedsindikatoren  
 
Artikel 8 Montering af positionsføleren 
 
Artikel 9 Monterings- og funktionsprøvning 
 
Artikel 10 Attest for montering og funktion 
 
 
Tillæg 
 

Model for attest for montering og funktion af radaranlæg og drejehastighedsindikatorer 
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Artikel 1 
 

Anvendelsesområde 
 

Disse bestemmelser skal af hensyn sikker og let afvikling af radarsejlads på Fællesskabets indre 
vandveje sikre, at navigationsradarer og drejehastighedsindikatorer monteres optimalt ud fra en tek-
nisk og ergonomisk synsvinkel og derefter gennemgår en funktionsprøvning. Indlands-ECDIS-
udstyr, der kan anvendes i navigationsfunktion, anses for radaranlæg i henhold til disse bestemmel-
ser. 
 
 

Artikel 2 
 

Godkendelse af apparater 
 

Til radarsejlads på Fællesskabets indre vandveje må kun monteres apparater, som er godkendt efter 
de gældende bestemmelser i dette direktiv eller af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen og er 
påført et godkendelsesnummer. 
 
 

Artikel 3 
 

Godkendte specialvirksomheder 
 

1. Montering, udskiftning samt reparation og vedligeholdelse af radaranlæg og drejehastigheds-
indikatorer må kun udføres af specialvirksomheder, som er godkendt af de kompetente myn-
digheder på grundlag af artikel 1. 

 
2. Sådan godkendelse kan af den kompetente myndighed gøres tidsbegrænset. Den kompetente 

myndighed kan ophæve godkendelsen, hvis betingelserne i artikel 1 ikke længere er opfyldt. 
 
3. Den kompetente myndighed underretter omgående udvalget om de specialvirksomheder, den 

har godkendt. 
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Artikel 4 
 

Forskrifter vedrørende fartøjets strømforsyning 
 

Strømtilførslen til henholdsvis radaranlæg og drejehastighedsindikatorer skal hver have egen sikring 
og skal så vidt mulig være fejlsikker. 
 
 

Artikel 5 
 

Montering af radarantenne 
 

1. Radarantennen skal monteres så tæt som muligt på fartøjets længdeakse. I antennens strå-
lingsområde må der ikke være nogen forhindring, som kan give anledning til fejlekko eller 
uønsket skygge; i givet fald må antennen monteres på fartøjets forreste del. Radarantennens 
anbringelse og fastgørelse skal være så stabil, at radaranlægget kan arbejde med den krævede 
nøjagtighed. 

 
2. Efter korrektion af fejlen på monteringsvinklen og efter indstilling af radarbilledet må linjen 

ret forud højst afvige 1 grad fra fartøjets længdeakse. 
 
 

Artikel 6 
 

Montering af radarens displayenhed og betjeningselement 
 

1. Radarens displayenhed og betjeningselement skal monteres i styrehuset på en sådan måde, at 
det er let at aflæse radarbilledet og betjene radaranlægget. Den azimutale placering af radar-
billedet skal være i overensstemmelse med omgivelserne. Holdere og flytbare konsoller skal 
være konstrueret således, at de kan standses i enhver stilling uden egensvingning. 

 
2. Under radarnavigation må kunstigt lys ikke kunne give reflekser i retning af radarnavigatøren. 
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3. Er betjeningsorganerne ikke indbygget i displayenheden, skal de være anbragt i et hus, som 
højst er 1 m fra displayenheden. Trådløse fjernbetjeningsanordninger er ikke tilladt. 

 
4. Hvis der monteres slaveapparater, skal disse opfylde samme forskrifter som radaranlæg. 
 
 

Artikel 7 
 

Montering af drejehastighedsindikatoren 
 

1. Følerdelen skal så vidt muligt monteres midtskibs, vandret og i fartøjets længdeakse. Monte-
ringsstedet skal så vidt muligt være fri for vibrationer og kun være udsat for små temperatur-
udsving. Aflæsningsenheden skal så vidt muligt monteres over radarens videoterminal. 

 
2. Hvis der monteres slaveapparater, er disse underkastet samme forskrifter som for drejehastig-

hedsindikatorer. 
 
 

Artikel 8 
 

Montering af positionsføleren 
 

Positionsføleren (f.eks. DGPS-antenne) skal monteres på en sådan måde, at den fungerer med den 
størst mulige nøjagtighed og ikke påvirkes af overbygninger og sendeudstyr om bord. 
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Artikel 9 
 

Monterings- og funktionsprøvning 
 

Inden første ibrugtagning efter montering, ved fornyelser hhv. forlængelse af fartøjets inspektions-
certifikat (bortset fra artikel 2.09, stk. 2, i bilag II til dette direktiv) samt efter enhver ombygning af 
fartøjet, som kan have indflydelse på sådanne anlægs driftsforhold, skal der udføres en monterings- 
og funktionsprøvning enten ved den kompetente myndighed eller ved en specialvirksomhed, som er 
godkendt i henhold til artikel 3. Herunder skal følgende betingelser være opfyldt: 
 
a) strømforsyningen har egen sikring; 
 
b) driftsspændingen er inden for tolerancen (artikel 2.01 i del III); 
 
c) kablerne og disses føring svarer til forskrifterne i bilag II og i givet fald til ADNR (reglement 

for transport af farlige stoffer på Rhinen); 
 
d) antenneomdrejningstallet er mindst 24 i minuttet; 
 
e) i antennens strålingsområde er der ingen hindring om bord, som påvirker navigationen; 
 
f) antennens sikkerhedsafbryder er driftsklar; 
 
g) displayenheder, drejehastighedsindikatorer og betjeningsorganer er ergonomisk anbragt; 
 
h) radaranlæggets linje ret forud afviger højst 1 grad fra fartøjets længdeakse; 
 
i) nøjagtigheden af afstands- og azimutaflæsning opfylder forskrifterne (måling ved hjælp af 

kendte punkter); 
 
k) lineariteten i nærområdet (pushing og pulling) er korrekt; 
 
l) den mindsteafstand, som kan vises, er ≤ 15 m; 
 
m) billedmidtpunktet er synligt og dets diameter ikke over 1 mm; 
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n) fejlekko som følge af refleksion og uønskede skygger i området forud forekommer ikke eller 
er uden indvirkning på sejladssikkerheden; 

 
o) søgangsekko- og regnekkoundertrykkelse (STC- og FTC-preset) og indstillingsmulighederne 

herfor er tilfredsstillende; 
 
p) indstillingsmulighederne for forstærkningen er tilfredsstillende; 
 
q) billedskarphed og opløsning er tilfredsstillende; 
 
r) fartøjets drejeretning svarer til visningen på drejehastighedsindikatoren, og nulstillingen ved 

sejlads ligeud er tilfredsstillende; 
 
s) radaranlægget er ikke følsomt over for sending fra fartøjets radioanlæg eller forstyrrelser fra 

andre årsager om bord; 
 
t) andre apparater om bord påvirkes ikke af radaranlægget og/eller drejehastighedsindikatoren. 
 
Endvidere gælder for så vidt angår indlands-ECDIS-udstyr: 
 
u) kortets statistiske positionsfejl på ikke overstige 2 m; 
 
v) kortets statistiske vinkelfejl må ikke overstige 1 grad. 
 
 

Artikel 10 
 

Attest for montering og funktion 
 

Efter vellykket prøvning i henhold til artikel 8 udsteder den kompetente myndighed eller den god-
kendte specialvirksomhed en attest i henhold til modellen i tillægget. Denne attest skal altid medfø-
res om bord. 
 
Ved manglende opfyldelse af prøvningskravene udfærdiges en mangelliste. En eventuel endnu fore-
liggende attest inddrages eller fremsendes af den godkendte specialvirksomhed til den kompetente 
myndighed. 
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Tillæg 
 

Model for attest for montering og funktion 
af radaranlæg og drejehastighedsindikatorer 

 
Fartøjets art/navn: 

Officielt nummer: 

Reder 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Radarer Antal: 

 

Løbenummer Betegnelse Type Godkendelsesnummer Serienummer 

     
 
Drejehastighedsindikatorer  Antal: 
 
Løbenummer Betegnelse Type Godkendelsesnummer Serienummer 

     
 

Hermed attesteres, at dette fartøjs radaranlæg og drejehastighedsindikatorer er i overensstemmelse 
med "Bestemmelser vedrørende montering og funktionsprøvning af radaranlæg og drejehastigheds-
indikatorer til sejlads på indre vandveje". 
 

Godkendt specialvirksomhed 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 

Stempel Sted Dato 

Underskrift 

Godkendende myndighed 

Navn: 

Adresse: 

Telefon: 
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Del VI 

 

Model for fortegnelse over prøvningsinstanser, godkendt udstyr 
og godkendte montørvirksomheder 

 
i del IV og del V 

 
 

A. KOMPETENTE PRØVNINGSMYNDIGHEDER 
 

i henhold til  
 

Artikel 1.04, stk. 1, i del I 
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B. RADARANLÆG GODKENDT 
 

i henhold til artikel 1.06, stk. 4, i del IV 
 
 

Nr. Type Fabrikant Indehaver Godkendelsesdato og -stat Godkendelsesnr. Dok. nr. 
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C. DREJEHASTIGHEDSINDIKATORER GODKENDT 
 

i henhold til  
 

Artikel 1.06, stk. 4, i del IV 
 
 

Nr. Type Fabrikant Indehaver Godkendelsesdato og 

-stat 

Godkendelsesnr. Dok. nr. 
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D. SPECIALVIRKSOMHEDER GODKENDT TIL MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF 
RADARANLÆG OG DREJEHASTIGHEDSINDIKATORER 

 
i henhold til  

 
artikel 3 i del V 

 
 
NB: Bogstavbetegnelserne i spalte 4 henviser til betegnelserne i spalte 1 i punkt B (radaranlæg) og 
del C (drejehastighedsindikatorer) ovenfor. 
 

 Firma Adresse Apparattyper, som er tilladt i henhold til 

fortegnelsen, spalte 1 

    

    

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

________________________ 
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I. Indledning 

 

I december 1997 forelagde Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om ændring af direk-

tiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre 

vandveje. Formålet med forslaget er at bringe EU's tekniske forskrifter på linje med de avan-

cerede standarder for sejlads på Rhinen og dermed etablere en fælles ordning for hele det 

europæiske net af indre vandveje. 

 

Europa-Parlamentet vedtog en række ændringsforslag ved førstebehandlingen den 20. okto-

ber 1998. 

 

Den 1. maj 1999 blev retsgrundlaget ændret som følge af ikrafttrædelsen af Amsterdam-

traktaten, der indførte den fælles beslutningsprocedure for transportsektoren. Den 16. sep-

tember 1999 bekræftede Europa-Parlamentet den udtalelse, det havde vedtaget ved første-

behandlingen. 

 

Kommissionen forelagde derfor i juli 2000 et ændret forslag, der bestod af de dele af det 

oprindelige forslag, som var blevet ændret som følge af Europa-Parlamentets ændringer. 

 

Arbejdet med dette forslag i Rådets instanser lå længe stille på grund af spørgsmålet om 

muligheden for at tillade fartøjer med fællesskabscertifikater at sejle på Rhinen. Denne mulig-

hed var tidligere udelukket i henhold til de regler, som Centralkommissionen for Sejlads på 

Rhinen (CCNR) havde fastlagt, men situationen ændrede sig, da CCNR vedtog en ændring af 

Mannheim-konventionen (Tillægsprotokol 7) den 28. november 2002, der indførte et rets-

grundlag for sejlads på Rhinen med certifikater udstedt af andre instanser end CCNR som 

f.eks. Det Europæiske Fællesskab. Efter at alle fem stater, som deltager i CCNR, havde ratifi-

ceret denne tillægsprotokol, trådte den i kraft den 1. december 2004. 
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På baggrund af denne udvikling blev det muligt at genoptage behandlingen af teksten, og 

Rådet nåede den 10. december 2004 til delvis politisk enighed om den operative del af direk-

tivudkastet. Flere måneder senere kunne Rådets instanser også nå til enighed om teksten til 

bilagene. 

 

Efter Jurist-lingvist-Gruppens gennemgang af hele teksten vedtog Rådet den 23. februar 2006 

sin fælles holdning. Rådet noterede sig ved vedtagelsen af denne holdning Europa-

Parlamentets førstebehandlingsudtalelse.  

 

Rådet noterede sig ligeledes udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. 

 

II. Gennemgang af den fælles holdning 

 

Rådet kunne gå med til hovedtrækkene i Kommissionens forslag. På nogle punkter besluttede 

Rådet dog at ændre teksten, generelt for at gøre den klarere, enklere og lettere at forstå. 

 

Den vigtigste ændring vedrører artikel 3, der omhandler "Forpligtelse til at medføre et certifi-

kat". Teksten til denne artikel, der ligestiller fællesskabscertifikater for sejlads på indre vand-

veje med certifikater, der er udstedt af CCNR, er resultatet af indgående forberedende drøftel-

ser mellem Kommissionen og CCNR's medlemsstater. Denne artikel udgør hjørnestenen i 

direktivet, eftersom den sikrer, at certifikater, der er udstedt i henhold til dette fællesskabs-

direktiv, giver samme ret til at sejle på Rhinen som den, der følger af certifikater udstedt af 

CCNR. 

 

Artikel 5 vedrørende "Supplerende eller lempede tekniske forskrifter for visse zoner" er blevet 

ændret og imødekommer nu det ønske, som nogle medlemsstater har udtrykt om ikke at an-

vende de midlertidige betingelser i bilag II, kapitel 24a, i de tilfælde, hvor anvendelsen ville 

føre til en forringelse af de nuværende nationale sikkerhedsstandarder. 
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I artikel 27 om "Adressater" blev teksten ændret, således at direktivet kun er rettet til de 

13 medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1. 

 

I lyset af de tekniske fremskridt og den udvikling, der er resultatet af arbejdet i andre interna-

tionale organisationer, navnlig i CCNR, er de omfangsrige bilag alle blevet omformuleret i en 

ekspertgruppe med deltagelse af eksperter fra Fællesskabet og dets medlemsstater og eksper-

ter fra CCNR og dens medlemsstater. Under denne procedure blev der indsat tre nye bilag - 

der nu hedder 7, 8 og 9 - i teksten. 

 

III. Europa-Parlaments ændringer 

 

Kommissionen medtog i sit ændrede forslag næsten alle Europa-Parlamentets ændringsforslag 

fra førstebehandlingen; jf. begrundelsen til det ændrede forslag, side 2 og 3. 

 

Rådet, der arbejdede på grundlag af Kommissionens ændrede forslag, fulgte helt Kommissio-

nens strategi og så lige som Kommissionen positivt på Europa-Parlamentets ændringsforslag. 

 

IV. Konklusion 

 

Rådet er af den opfattelse, at teksten til den fælles holdning er hensigtsmæssig og afbalance-

ret. Med hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer bemærker Rådet, at 

næsten alle disse ændringer er indarbejdet i den fælles holdning med nogle mindre justeringer. 

Rådet mener derfor, at teksten til den fælles holdning sikrer, at målet med Parlamentets 

ændringer vil blive opfyldt. 

 

 

________________________ 
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af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje 
[førstebehandling] 
–  Vedtagelse (R+E) 
a)  af den fælles holdning 
b)  af Rådets begrundelse 
– Erklæringer 

 
Ensidig erklæring fra Kommissionen 

 
Ved gennemførelsen af dette direktiv forpligter Kommissionen sig til at samarbejde tæt med CCNR 
både med hensyn til tilpasningen af bilagene og med hensyn til medlemsstaternes anvendelse af di-
rektivet, og til at tage hensyn til alle de initiativer, som CCNR har taget på dette område. 
 

Ensidig erklæring fra Tyskland 
 
Under henvisning til Kommissionens erklæring ad artikel 20 i det foreslåede direktiv erklærer For-
bundsrepublikken Tysklands regering, at Kommissionens erklæring efter tysk opfattelse indebærer 
anvendelse af den samarbejdsaftale, der blev indgået mellem Centralkommissionen for Sejlads på 
Rhinen og Kommissionen den 3. marts 2003. 
 

______________________ 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 14.3.2006 
KOM(2006) 126 endelig 

1997/0335 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om 

ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF  
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1997/0335 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om 

ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF  

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet (dokument 
KOM(1997) 644 endelig udg. – 1997/0335 (COD): 

 
9. december 1997 

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
udtalelse: 

 
25. marts 1998 

Udtalelse fra Europa-Parlamentets førstebehandling: 20. oktober 1998 

Ændring af retsgrundlaget ved Amsterdam-traktatens ikræftrædelse, 
som betød indførelse af fælles beslutningsprocedurer i 
transportsektoren: 

 
 
1. maj 1999 

Tidspunkt for Europa-Parlamentets bekræftelse af udtalelsen ved 
førstebehandlingen: 

 
16. september 1999 

Ændret forslag fremsendt: 
(dokument KOM(2000) 419 endelig udg.): 

 
19. juli 2000 

Tidspunkt for delvis politisk enighed om direktivforslagets 
operative del: 

 
9. december 2004 

Vedtagelse af den fælles holdning (enstemmig): 23. februar 2006 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med Kommissionens ændrede forslag til direktiv om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 82/714/EØF af 4. oktober 1982 om indførelse af tekniske 
forskrifter for fartøjer på indre vandveje er at bringe Fællesskabets tekniske forskrifter i 
overensstemmelse med de avancerede standarder for sejlads på Rhinen og skabe en fælles 
ordning for hele det europæiske net af indre vandveje. Forslaget søger også ved hjælp af en 
udvalgsprocedure at gøre det lettere at tilpasse disse tekniske forskrifter til den tekniske 
udvikling og til den udvikling, der sker i kraft af arbejdet i andre internationale organisationer, 
ikke mindst i Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR). 
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Det indre marked og udviklingen af fri sejlads på alle indre vandveje i EU kræver, at de 
tekniske forskrifter og sikkerhedsforskrifterne harmoniseres eller tilpasses til de højeste 
standarder. Det vil fremme både varernes frie bevægelighed og høje standarder for 
sikkerhedsmæssige, miljømæssige og sociale forhold. Samtidig vil harmoniseringen af de 
tekniske forskrifter og den gensidige anerkendelse af certifikater forbedre mulighederne for 
rimelig konkurrence og give den indre vandvejstransport lige vilkår på det indre marked. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Mellem 1999 og 2004 lå drøftelserne i Rådet stille på grund af spørgsmålet om, hvorvidt 
fartøjer med fællesskabscertifikater kunne få tilladelse til at sejle på Rhinen. Den reviderede 
Konvention om Sejlads på Rhinen tillod ikke tidligere anerkendelse af certifikater, der ikke 
var udstedt af Rhine-landene og Belgien, men denne situation ændrede sig, da tillægsprotokol 
nr. 7 til denne konvention blev vedtaget og trådte i kraft (1. december 2004). Da først 
retsgrundlaget for anerkendelse af certifikater, som udstedes end andre instanser end Rhin-
landene og Belgien var på plads, kunne Rådet nå til delvis politisk enighed om 
direktivforslagets operative del og flere måneder senere også om bilagenes tekst.  

Rådet har i det store og hele kunnet tilslutte sig Kommissionens forslag, men har foretaget 
mindre ændringer af teksten til nogle artikler for at tydeliggøre deres formål eller tage hensyn 
til ønsker, som nogle medlemsstater har givet udtryk for. Det er Kommissionens opfattelse, at 
disse ændringer ikke ændrer forslagets formål. 

Den fælles holdnings tekst er ikke blot udtryk for Rådets nuværende standpunkt, men 
medtager også næsten alle Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen.  

De fleste af ændringerne er af redaktionel karakter og fører sommetider til udskiftning af ord, 
sætninger, stykker eller artikler. For eksempel er Parlamentets forslag om at udskifte et fast 
tidspunkt for, hvornår medlemsstaterne skal iværksætte de bestemmelser, som er nødvendige 
for at efterkomme direktivet, med en fastsættelse af dette tidspunkt i forhold til datoen for 
offentliggørelse, blevet medtaget. Til dette formål er der i direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), 
artikel 5, stk. 5, litra a), artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 22, artikel 23 og 
artikel 25 samt i bilagene blevet indføjet en henvisning til direktivets ikrafttrædelse.  

Da hverken den tekniske udvikling eller den udvikling, der skyldes arbejdet i andre 
internationale organisationer, først og fremmest CCNR, gik i stå under direktivets 
"overvintring", har en fælles arbejdsgruppe bestående af eksperter fra EU's medlemsstater, 
CCNR og Europa-Kommissionen siden 2002 arbejdet videre med at tilpasse direktivets 
omfattende tekniske bilag. Under denne procedure blev tre nye bilag - som nu har numrene 7, 
8 og 9 - indsat i teksten. Rådet har medtaget resultatet af dette arbejde i sin fælles holdning.  

Rådet har desuden accepteret Parlamentets ændringsforslag, som også indgår i 
Kommissionens ændrede forslag, om at indføje en henvisning til sejlpassagerfartøjer på listen 
over definitioner (bilag II, del I, kapitel 1, artikel 1.01, punkt 19). Desuden er et nyt kapitel 
om sejlpassagerfartøjer (bilag II, del II, kapitel 15a), som den allerede nævnte ekspertgruppe 
har udarbejdet, blevet indføjet i direktivets bilag II. 



 

DA 4   DA 

Det antal ændringer Rådet har indføjet er begrænset, og ændringerne kan anses for at svare til 
formålet med Kommissionens oprindelige forslag og dens ændrede forslag. 

(1) Den vigtigste ændring gælder artikel 3 om "forpligtelse til at medføre et certifikat". 
Teksten til denne artikel, der ligestiller de tekniske krav, som opstilles i direktivets 
bilag II, og de tekniske krav i Den Reviderede Konvention om Sejlads på Rhinen, er 
resultatet af indgående forberedende drøftelser mellem Europa-Konventionen og de 
EU-medlemsstater, som er medlemmer af CCNR. Denne artikel udgør direktivets 
hjørnesten, da den sikrer, at certifikater, som udstedes på grundlag af Fællesskabets 
direktiv, giver samme ret til sejlads på Rhinen som certifikater, der udstedes af Rhin-
landene og Belgien.  

(2) Kommissionen kan tilslutte sig ændringen af artikel 5 om "Supplerende eller 
lempede tekniske forskrifter for visse zoner", som er blevet ændret for at efterkomme 
visse medlemsstaters ønske om at have mulighed for ikke at skulle anvende de 
midlertidige betingelser i kapitel 24a i bilag II i de tilfælde, hvor deres anvendelse 
ville føre til en forringelse af de nuværende nationale sikkerhedsstandarder. 

(3) Artikel 19 om "Udvalgsprocedure" er blevet ændret, så den følger de almindelige 
regler for udvalgsprocedurer i artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. 

(4) Fra et redaktionelt synspunkt har Rådet gjort forslaget til en omarbejdning, der 
afløser det nuværende direktiv 82/714/EØF. Det betyder, at det også indeholder alle 
de artikler i det nuværende direktiv, som ikke er blevet ændret, og at en ny artikel 25 
om"Ophævelse af direktiv 82/714/EØF" er blevet indsat i teksten. 

(5) I den nye artikel 27 om "Addressater" er teksten blevet ændret, så direktivet kun er 
rettet til de medlemsstater, som er i besiddelse af de indre vandveje, der nævnes i 
artikel 1, stk. 1. Kommissionen kan acceptere denne begrænsning. 

4. KONKLUSION 

Af de her nævnte grunde mener Kommissionen, at den fælles holdning, som blev enstemmigt 
vedtaget af Rådet den 23.2.2006, ikke ændrer dens forslags formål og hensigt, og den kan 
derfor tilslutte sig den, så meget mere som den fælles holdning tager tilstrækkeligt hensyn til 
de ændringsforslag, Europa-Parlamentet fremsatte ved sin førstebehandling, og til 
Kommissionens ændrede forslag.  

5. KOMMISSIONENS ERKLÆRING 

Kommissionen fremsatte en ensidig erklæring, da den fælles holdning blev vedtaget (se bilag 
I).  
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BILAG I 

Kommissionens erklæring 

Ved gennemførelsen af dette direktiv forpligter Kommissionen sig til at samarbejde tæt med 
CCNR både med hensyn til tilpasningen af bilagene og med hensyn til medlemsstaternes 
anvendelse af direktivet, og til at tage hensyn til alle de initiativer, som CCNR har taget på 
dette område. 
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