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De nya anslutningsdonen för taklampor (DCL) – vanliga
frågor
Fråga: Vilka typer av lampor berörs?
Svar: De lampor som berörs är framförallt taklampor. Bord- och golvlampor som
är utrustade med vanliga stickproppar (se bild nedan) berörs inte alls av den nya
standarden.

Bild: Jordad stickpropp och dubbelisolerad stickpropp, samt tillhörande uttag.
Fråga: Vad är det för skillnad på de nya och de gamla lampdonen?
Svar: Nedan ser du skillnaden på de nya och gamla lampdonen.
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Bild: De gamla lampdonen

Fråga: Kan jag använda de nya lamputtagen i utrymmen som inte har
jord?
Svar: Nej, de nya DCL-donen kan bara användas i jordade utrymmen. Om du bara
har ojordade uttag hemma så har du inte jordade utrymmen. För att kunna installera
ett DCL-don i ett utrymme som inte är jordat måste du anlita ett elinstallationsföretag som kompletterar utrymmets befintliga installation med skyddsjordledare
och ändrar till jordade uttag.

Bild: Ojordat uttag
Fråga: Måste jag byta mina uttag direkt?
Svar: Nej, du byter uttag i din bostad när du har behov av det, t.ex. om uttaget är
slitet eller om du köper en ny lampa med det nya DCL-donet på.
Om du äger din egen bostad rekommenderar vi att du diskuterar detta med ditt
elinstallationsföretag och planerar för hur och när byte ska ske. Om du bor i
hyresrätt kan du prata med din hyresvärd om du har behov av byte.
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Fråga: Vad står DCL?
Svar: DCL är en förkortning av Devices for Connection of Luminaries. Namnet
kommer från den nya EU-gemensamma standard som beslutades 2009 och som
den 1 april 2019 ersätter vår tidigare svenska standard för lampanslutning.
Fråga: Vem har utformat och tagit fram DCL-donen?
Svar: Inom EU pågår standardiseringsarbeten inom många områden, som till
exempel för lampdon. Det är för att göra säkrare och bättre produkter för dig som
konsument. Standardiseringsarbetet bedrivs gemensamt av frivilliga representanter
för företag, organisationer och myndigheter. De nya DCL-donen är ett beslut fattat
inom det europeiska standardiseringsarbetet.
Fråga: Kommer det bli förbjudet att använda de gamla lampdonen till
mina lampor?
Svar: Nej, det kommer inte att bli förbjudet, men de gamla lampdonen kommer
sluta säljas på sikt.
Fråga: Varför måste vi byta uttag och kontakter till taklampor?
Svar: Genom att ha gemensamma lampdon i hela EU ökar säkerheten. Många
länder har idag endast lösa ledare från taket som ska kopplas till en lampa. Det blir
också lättare för tillverkare och importörer att sälja säkra lampor. På sikt gynnar det
dig som konsument med både högre säkerhet och lättare montering av lampor.

