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Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията
за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди
(текст от значение за ЕИП)

(2010/C 16/09)
1. Публикуване на наименованията и позоваванията на преходните методи за измерване (1) в изпълнение на
Регламент (ЕО) № 643/2009 и по-конкретно на приложение III към него.

Измерван параметър

Организация

Позоваване

Наименование

Методи за измерване на консу
мацията на енергия на домашни
хладилници с мрежово електро
захранване, на помещения за
съхраняване
на
замразени
храни, на замразители за храни
и на техни комбинации, както и
за измерване на сродни характе
ристики

Условия,
определения,
символи и класификация

CEN

Точки 3 и 4 от EN 153. Когато
точки 3 и 4 от EN 153 влизат
в противоречие с посоченото в
член 2 и в приложение I от
Регламент (ЕО) № 643/2009,
текстът на регламента е
меродавен.

Общи условия при изпи
танията

CEN

Точка 8 от EN 153. Когато
точка 8 от EN 153 влиза в
противоречие с посоченото в
приложение III, част 1 към
Регламент (ЕО) № 643/2009,
текстът на регламента е
меродавен.

Събиране и отвеждане на
вода от размразяване

CEN

Точка 5 от EN 153

Температури
няване

съхра

CEN

Точки 6 и 13 от EN 153.
Когато точки 6 и 13 от EN
153 влизат в противоречие с
посоченото в таблица 4 от
приложение IV към Регламент
(ЕО) № 643/2009, текстът на
регламента е меродавен.

Определяне на линейни
размери, обеми и повър
хности

CEN

Точка 7 от EN 153

Консумация на енергия

CEN

Точка 15 от EN 153

Интервал за покачване на
температурата

CEN

Точка 16 от EN 153

Капацитет на замразяване

CEN

Точка 17 от EN 153

Интегрирани замразителни
функции

CEN

Приложение D към EN 153

Сродни характеристики и
процедура за контрол

CEN

Приложение Е към EN 153.
Когато приложение Е към EN
153 влиза в противоречие с
посоченото в таблица 1 от
приложение V към Регламент
(ЕО) № 643/2009, текстът на
регламента е меродавен.

Елементи на доклада от
изпитанията, система за
оценяване

CEN

Точки 20 и 21 от EN 153

на

(1) Предвижда се тези преходни методи да бъдат заменени в крайна сметка от хармонизирани стандарти. Когато са налице
позовавания на хармонизираните стандарти, те ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз в
съответствие с членове 9 и 10 от Директива 2009/125/ЕО.
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Организация

Шум

Международна
тротехническа
комисия

Консумация на мощност

Влажност в отделението за
вино

Позоваване

елек

22.1.2010 г.

Наименование

IEC 60704-2-14

Домакински и подобни елек
трически уреди — Кодекс за
изпитания за установяване на
емисиите на атмосферен шум —
част 2—14: Изисквания по
отношение на
хладилници,
помещения за замразяване на
храни и замразители за храни

Европейска комисия

Регламент (ЕО) № 1275/2008

Регламент (ЕО) № 1275/2008 на
Комисията от 17 декември
2008 година за прилагане на
Директива 2005/32/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета
по отношение на изискванията
за екопроектиране към електри
ческото и електронното битово и
офис оборудване във връзка с
консумацията му на електрое
нергия в режим в готовност и
режим изключен

Европейска комисия

Част
2
съобщение

Метод за измерване в помещения
за съхраняване на вино

от

настоящото

2. Метод за измерване в помещения за съхраняване на вино
а) Общи условия при изпитанията:
— продължителността на периода на изпитанията се определя съгласно точка 8 от EN 153,
— промяната на температурата в хранилището за вино се измерва три пъти, както следва: първото
измерване се извършва при най-ниската предписана температура на околната среда за съответния
клас на хранилището на вино, второто измерване се извършва при температура на околната среда
+ 25 °C, а третото — при най-високата предписана температура на околната среда за съответния
клас на хранилището,
— измерването на активното или пасивното управление на влажността на отделението се извършва
при влажност на околната среда между 50 % и 75 % и температура на околната среда + 25 °C,
— измерванията за целите на активното или пасивното управление на влажността на отделението и за
промяната на температурата в хранилището при температура на околната среда + 25 °C могат да се
извършват едновременно,
— средната температура на съхраняване за всяко отделение (twma) се определя на + 12 °C или найблизката по-ниска температура.
б) Средната температура на съхраняване (twma) за всяко отделение се изчислява, както следва:

където:
— twim = интегрирана по време средна стойност на моментните температури на опаковка от 500 g
хранителни симуланти (М-опаковка), разположена в точките на измерване (Twi) съгласно фигура 1,
— n = брой на опаковките хранителни симуланти (М-опаковки), поместени в точките на измерване
(Twi), 1 ≤ n ≤ 3.
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в) Промяната във времето на температурата на хранилището, наричана оттук нататък „температурна
амплитуда“, се измерва във всяка точка на измерване (Twi) съгласно фигура 1. Тя се изчислява като
средната стойност на разликите между най-високата и най-ниската моментни стойности на темпера
турата (twi), измерени между две последователни спирания на охладителната система в рамките на
периода на изпитване. Ако не са възможни последователни спирания на охладителната система, следва
да се използват последователни периоди от 4 часа.
Приема се, че промяната на температурата на хранилището във времето изпълнява условието 0,5 К,
посочено в приложение I, точка н), подточка ii) към Регламент (ЕО) № 643/2009, когато средните
стойности на всички температурни амплитуди във всяка точка на измерване (Twi) са под 0,5 К при
трите околни температури на изпитване.
г) Относителната влажност на всяко отделение (Hwm) се измерва в проценти и се закръгля до найблизкото цяло число, както следва:
— Hwm се измерва с помощта на датчик за влажност, разположен в точката на измерване (Tw2)
съгласно фигура 1,
— при хранилища за вино с една врата, които са разделени на отделения с помощта на неподвижни
или подвижни прегради, като всяко отделение притежава независимо управление на температурата,
Hwm се измерва за всяко отделение съгласно фигура 1,
— приема се, че активното или пасивното управление на влажността на отделението гарантира
диапазон на изменение от 50 % до 80 %, както е посочено в приложение I, точка н), подточка
iii) към Регламент (ЕО) № 643/2009, когато измерената относителна влажност (Hwm) остава в
обхвата между 50 % и 80 % в рамките на изпитателния период,
— ако височината на помещението или отделението (hw) е под 400 mm (фигура 1), Hwm не се
измерва за това помещение или отделение.
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Фигура 1: Точки на измерване (Twi) в хранилища за вино
(размери в mm)
Изглед отпред

Изглед отстрани

където:
— hw = височина на хранилището за вино в милиметри,
— D1 и D2 = разстояние между линиите, използвани за определяне на нетния обем,
— ако съществува касета, стелажът над касетата е разположен в най-ниското възможно положение, както е
показано в точка 1 на фигура 1,
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— точките за измерване на температурата (Twi) трябва да са разположени на равни разстояния от страните на
(D1/2 или D2/2), както е показано на фигура 1,
— точката за измерване на влажността трябва да е разположена в близост до Tw2 с точност до 100 mm,
както е показано в точка 2 от фигура 1,
— ако hw > 400, се използват три точки за измерване на температурата (Tw1, Tw2 и Tw3),
— ако 300 < hw ≤ 400, се използват две точки за измерване на температурата (Tw1 и Tw3),
— ако hw ≤ 300 mm, се използва само една точка за измерване на температурата (Tw2).
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