
Kā gaismdiožu spuldzes padarīt mūžīgas
Viena no galvenajām gaismdiožu spuldžu priekšrocībām, kas ir nākušas, lai nomainītu kvēlspuldzes
un kompaktās fluorescentās spuldzes (CFL) – ir to ilgmūžība. Ražotāji sola, ka tās darbosies 15, 25 
un pat 50 tūkstošus stundu, bet daudzi pircēji ir saskārušies ar to, ka gaismdiožu spuldzes bieži vien 
iziet no ierindas, nenokalpojot par tūkstoš stundas.

Ja  ievēro  temperatūras  režīmus,  gasimdiodes  patiešām  ir  gandrīz  mūžīgas,  bet  daudzi  ražotāji
"iedzen" gaismdiodes maksimāli pieļaujamajos darba režīmos un taupa uz to dzesēšanas rēķina, kā
rezultātā gaismdiodes pārdeg. Ekonomējot uz komponentēm, pārdeg arī to draiveri – gaismdiožu
spuldžu elektronikas pildījums.

Tomēr ir paņēmiens, kā izdarīt tā, lai nenāktos pirkt jaunas spuldzes, ja vecās pārdeg.

Visām gaismdiožu spuldzēm ir garantija no viena līdz pieciem gadiem.
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Vairums pircēju pat neatceras par to un izmet pārdegušās spuldzītes, bet izmantojot garantiju var
aizmirst par jaunu spuldzīšu iegādi.

Nomainot  spuldzīti  pēc garantijas saistībām, garantijas  saistību termiņš uz to  iesākās  no jauna,
tāpēc, ja spuldzītes iziet no ierindas ātrāk nekā ir beidzies to garantijas laiks, tās kļūst praktiski
mūžīgas. :)

Es došu astoņus vienkāršus padomus.

1. Pēc  likumdošanas  normām garantijas  saistības  ir  jāpilda  pārdevējam,  pie  kura  tika  nopirkta
spuldze – tātad veikalam. Bet ar maziem veikaliem un interneta veikaliem var rasties grūtības, tāpēc
spuldzes labāk ir pirkt tur, kur vēlāk nebūs problēmas ar to apmaiņu un atgriešanu atpakaļ. Pirmām
kārtām jau  lielajos  celtniecības  un  universālajos  hipermārketos  kā  –  Leroy Merlin,  Castorama,
Auchan, IKEA.

2. Jums nav pienākums glabāt spuldžu iesaiņojumus, instrukcijas – garantijas talonus un pat kases
čekus, tomēr apmaiņa būs daudz vienkāršāka, ja tas viss saglabāsies. Ieviesiet apavu kasti, kurā
novietojiet  spuldžu  iesaiņojumu  izjauktā  veidā,  to  instrukcijas  un  čekus.  Tāda  kaste  aizņems
pavisam nedaudz vietas, bet palīdzēs ietaupīt laiku un naudu.
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3. Izvēlieties  tos  veikalus,  līdz  kuriem  būs  viegli  nokļūt  (spuldžu)  apmaiņas  nepieciešamības
gadījumā. Vēl labāk, ja tas būs veikals, kuru jūs periodiski apmeklējiet.

4. Tūlīt  pirkuma veikšanas fotografējiet  čeku ar telefona palīdzību.  Ja čeks izbalēs vai pazudīs,
fotogrāfija palīdzēs to veikalā atjaunināt.

(Šeit var rasties arī zināmi birokrātiski šķēršļi – jo pēc likumdošanas normām par pierādījumu var
kalpot  tikai  attēla  oriģināls.  Tātad  –  attēls  iebūvētajā  telefona  zibatmiņā  vai  arī  no  telefona
izņemamajā zibatmiņā... –  Tulk.) 

5. Ja  jūs  pirkāt  spuldzes  lielā  veikalā  un  pazaudējāt  čeku,  to  vienmēr  var  atjaunot.  Apmaksas
gadījumā ar karti, jums būs nepieciešams tikai tās numurs un aptuvens pirkuma veikšanas datums.
Apmaksas  gadījumā ar  skaidru naudu nāksies  atcerēties  pirkuma datumu un aptuveno pirkumu
sarakstu kases čekā.

6. Nav vērts iegādāties gaismdiožu spuldzes, kuru garantijas laiks ir 1 gads un mazāk – vairumā
gadījumu tāds  garantijas  laiks  norāda,  ka  ražotājs  ir  taupījis  uz  visu un  pats  apzinās,  ka  tādas
spuldzes ilgi neizvilks.

7. Bieži  vien  labākās  pēc  attiecības  cena  -  kvalitāte  -  ilgmūžība  ir  pašu  veikalu  tīklu  zīmolu
spuldzes.  Ir  vērts  pievērst  uzmanību  Ledare  un  Ryet  zīmolu  spuldzēm  IKEA  veikalu  tīklā
(garantijas laiks 2 gadi), Lexman zīmola spuldzēm Leroy Merlin veikalu tīklā (garantijas laiks 5
gadi), Diall zīmola spuldzēm Castorama (garantijas laiks 5 gadi).

8. Bez ilgmūžības gaismdiožu spuldzēm ir vēl vairāki citi ļoti svarīgi parametri, kas nosaka gaismas
kvalitāti. Šo spuldžu gaisma nedrīkst pulsēt (gaismas pulsācija var novest pie acu noguruma un
nervu slimību saasināšanās)
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(Visvienkāršākais un vispieejamākais spuldžu gaismas pulsācijas pārbaudes tests ir tā saucamais
zīmuļa tests.  Kad jūs  spuldzes  priekšā strauji  pasvārstiet  zīmuli.  Ja  jūs  izplūdušas  joslas  vietā
redziet  daudzus  zīmuļus  –  tas  nozīmē,  ka  dotās  spuldzes  gaisma  pulsē.  –  Tulk.)   

Dzīvojamajās  telpās  uzstādāmo spuldžu  krāsu  attēlošanas  indeksam ir  jābūt  augstākam par  80
(Savādāk līdzīgas krāsas šķitīs esam vienādas, bet cilvēku ādai būs pelēcīgs tonis.) 
Šo spuldžu gaismas krāsas temperatūrai ir jābūt komfortablai.
(2700 – 3000K dzīvojamās telpās, 4000K darba zonās.)
Ir svarīgi zināt, ka daudzi gaismdiožu spuldžu ražotāji sniedz nepatiesas ziņas par savu spuldžu
parametriem, uz spuldžu iesaiņojuma norādot tos esam kā labākus, nekā tie ir patiesībā.
Un daudzas spuldzes dod ievērojami mazāk gaismas, nekā ir solīts.
Es esmu testējis vairāk nekā 2200 gaismdiožu spuldžu modeļus.
Manu testu rezultāti ir publicēti Interneta vietnē lamptest.ru .
Iespējams, ka drīzā laikā gaismdiožu spuldzes patiešām kļūs mūžīgas, bet kamēr tas tā nav noticis,
izmantojiet ražotāju doto garantiju un netērējiet naudu uz jaunu spuldžu iegādi.
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