22.1.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 16/19

Komisjoni teatis seoses komisjoni määruse (EÜ) nr 643/2009 (millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate
külmutusseadmete ökodisaini nõuetega) rakendamisega
(EMPs kohaldatav tekst)

(2010/C 16/09)
1. Määruse (EÜ) nr 643/2009 ja eelkõige selle III lisa rakendamiseks vajalike ajutiste mõõtmismeetodite (1)
pealkirjade ja sellekohaste viidete avaldamine.
Mõõdetav parameeter

Organisatsioon

Viide

Terminid, mõisted, sümbolid
ja liigitus

CEN

EN 153 punktid 3 ja 4. Kui
EN 153 punktid 3 ja 4 on
vastuolus määruse (EÜ) nr
643/2009 artiklis 2 ja I lisas
esitatud
mõistetega,
on
määruse sätted ülimuslikud.

Üldised katsetustingimused

CEN

EN 153 punkt 8. Kui EN 153
punkt 8 on vastuolus määruse
(EÜ) nr 643/2009 III lisa 1.
osas esitatud tingimustega, on
määruse sätted ülimuslikud.

CEN

EN 153 punkt 5

Säilitustemperatuurid

CEN

EN 153 punktid 6 ja 13. Kui
EN 153 punktid 6 ja 13 on
vastuolus määruse (EÜ) nr
643/2009 IV lisa tabeliga 4,
on määruse sätted ülimuslikud.

Lineaarmõõtmete, mahtude ja
pindalade määramine

CEN

EN 153 punkt 7

Energiatarbimine

CEN

EN 153 punkt 15

Temperatuuri tõusu aeg

CEN

EN 153 punkt 16

Külmutusvõimsus

CEN

EN 153 punkt 17

Sisseehitatud
külmutusseadmed

CEN

EN 153 D lisa

ja

CEN

EN 153 E lisa. Kui EN 153 E
lisa on vastuolus määruse (EÜ)
nr 643/2009 V lisa tabeliga 1,
on määruse sätted ülimuslikud.

Katsetusaruande ja märgistuse
üksikasjad

CEN

EN 153 punktid 20 ja 21

Sulamisvee
kogumine
kõrvaldamine

Näitajate nimiväärtused
kontrollimise kord

ja

Pealkiri

Methods of measuring the energy
consumption of electric mains
operated household refrigerators,
frozen food storage cabinets, food
freezers and their combinations,
together with associated characteris
tics (Kodumajapidamises kasuta
tavate elektriliste külmikute,
külmutatud toiduainete hoiukap
pide, toiduainete hoidmiseks
ettenähtud sügavkülmikute ja
nende kombinatsioonide ener
giatarbe ja sellega seotud näita
jate mõõtmine)

(1) Osutatud ajutised meetodid kavatsetakse lõpuks asendada ühtlustatud standardi(te)ga. Kui sellised standardid muutuvad
kättesaadavaks, avaldatakse vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ artiklitele 9 ja 10 viited ühtlustatud standarditele Euroopa
Liidu Teatajas.
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Mõõdetav parameeter

Euroopa Liidu Teataja

Organisatsioon

Viide

22.1.2010

Pealkiri

Müra

Rahvusvaheline
Elektrotehnikakom
isjon

IEC 60704-2-14:2007

Household and similar electrical
appliances — Test code for the
determination of airborne acoustical
noise (Kodumajapidamises ja
sarnastes oludes kasutatavad
elektriseadmed – Katsenormid
õhumüra määramiseks) Osa 214:
erinõuded
külmikutele,
külmutatud toiduainete hoiukap
pidele ja toiduainete hoidmiseks
ettenähtud sügavkülmikutele

Võimsustarve

Euroopa Komisjon

Määrus (EÜ) nr 1275/2008

Komisjoni määrus (EÜ) nr
1275/2008,
17. detsember
2008, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2005/32/EÜ seoses
ökodisaini nõuetega elektriliste
ja elektrooniliste kodumasinate
ja kontoriseadmete elektrienergia
tarbimisele ooteseisundis ja
väljalülitatud seisundis

Veinikambri õhuniiskus

Euroopa Komisjon

Käesoleva teatise 2. punkti
alapunkt d

Veinisäilitusseadmete
puhul
kasutatav mõõtmismeetod

2. Veinisäilitusseadmete puhul kasutatav mõõtmismeetod
a) Üldised katsetustingimused
— Katsetusaja kestus on määratud vastavalt EN 153 punktile 8.
— Säilitustemperatuuri muutumist ajas mõõdetakse kolm korda järgmiselt: esimene mõõtmine
tehakse veinisäilitusseadme asjaomas(t)e kliimaklassi(de) puhul ettenähtud madalaimal ümbritseva
õhu temperatuuril, teine mõõtmine tehakse temperatuuril + 25 °C ja kolmas mõõtmine asjaomas(
t)e kliimaklassi(de) puhul ettenähtud kõrgeimal ümbritseva õhu temperatuuril.
— Veinikambri õhuniiskuse aktiivse ja passiivse hoidmise mõõtmine tehakse ümbritseva õhu niisku
sesisalduse vahemikus 50–75 % ja temperatuuril + 25 °C.
— Kambri õhuniiskuse aktiivse või passiivse hoidmise mõõtmisi ja säilitustemperatuuri ajas muutu
mise mõõtmist ümbritseva õhu temperatuuri + 25 °C juures võib teha samaaegselt.
— Iga kambri keskmine säilitustemperatuur (twma) seatakse + 12 °C-le või lähimale sellest madalamale
temperatuurile.
b) Iga kambri keskmine säilitustemperatuur (twma) arvutatakse järgmiselt:

kus:
— twim = on joonise 1 kohaselt mõõtmispunkti(desse) paigutatud 500 g toitu jäljendava paki (M-paki)
hetketemperatuuride ajas integreeritud keskmine (Twi);
— n = on mõõtmispunkti(desse) (Twi) paigutatud toitu jäljendavate pakkide (M-pakkide) arv, 1 ≤ n ≤ 3.
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c) Säilitustemperatuuri(de) muutumine, edaspidi „temperatuurivahemik”, mõõdetakse igas joonise 1
kohases mõõtmispunktis (Twi). See arvutatakse kogu katsetamise ajavahemiku jooksul külmutussüs
teemi kahe järjestikuse peatumise vahel esinenud kõrgeimate ja madalaimate hetketemperatuuride (twi)
vahede keskmisena. Kui külmutussüsteemi järjestikuseid peatumisi ei ole võimalik kindlaks teha,
vaadeldakse järjestikuseid 4 tunnilisi ajavahemikke.
Loetakse, et säilitustemperatuuri(de) muutumise puhul on määruse (EÜ) nr 643/2009 I lisa punkti n
alapunktis ii sätestatud 0,5 K nõue täidetud, kui katsetamisel kasutatud kolmel ümbritseva õhu
temperatuuril on igas mõõtmispunktis (Twi) mõõdetud temperatuurivahemike keskmine/keskmised
väiksem(ad) kui 0,5 K.
d) Iga veinikambri suhteline õhuniiskus mõõdetakse protsentides ja ümardatakse lähima täisarvuni järg
miselt:
— Hwm mõõdetakse niiskusanduriga, mis paigutatakse joonise 1 kohaselt mõõtmispunkti (Tw2);
— ühe uksega, kuid kindla või muudetava asukohaga vaheseinte abil eraldi kambriteks jagatud
veinisäilitusseadmete puhul mõõdetakse Hwm joonise 1 kohaselt igas kambris;
— loetakse, et kambri õhuniiskuse aktiivne või passiivne hoidmine vastab määruse (EÜ) nr 643/2009
I lisa punkti n alapunktis iii osutatud vahemikule 50–80 %, kui mõõdetud suhteline õhuniiskus
(Hwm) jääb vahemikku 50–80 % kogu katsetamise ajavahemiku jooksul;
— kui kambri või kambri alljaotise kõrgus (hw) on väiksem kui 400 mm (joonis 1), ei määrata
kõnealuse kambri või kambri alljaotise jaoks suurust Hwm.

C 16/21

ET

C 16/22

Euroopa Liidu Teataja

Joonis 1. Veinisäilituskambri(te) puhul kasutatavad mõõtmispunktid (Twi)
(mõõtmed millimeetrites)
Eestvaade

Külgvaade

Siin:
— hw on veinisäilituskambri kõrgus (mm);
— D1 ja D2 on vahemaad netomahu määramiseks kasutatud distantsjoonte vahel;
— kui seadmel on väljatõmmatav sahtel, paigutatakse sahtli kohal asuv riiul võimalikult madalale
(vt joonis 1, punkt 1);
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— temperatuuri mõõtmise punkt(id) (Twi) peavad asuma ühesugusel kaugusel D1/2 või D2/2 kambri seintest
(vt joonis 1);
— niiskuse mõõtmise punkt peab asuma Tw2 lähedal, mitte kaugemal sellest kui 100 mm (vt joonis 1,
punkt 2);
— kui hw > 400, kasutatakse kolme mõõtmispunkti (Tw1, Tw2 ja Tw3);
— kui 300 < hw ≤ 400, kasutatakse kahte mõõtmispunkti (Tw1 ja Tw3);
— kui hw ≤ 300, kasutatakse ainult ühte mõõtmispunkti (Tw2).
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