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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien
kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta annetun komission
asetuksen (EY) N:o 643/2009 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/C 16/09)
1. Väliaikaisesti sovellettavien mittausmenetelmien (1) nimet ja viitetiedot asetuksen (EY) N:o 643/2009 ja
erityisesti sen liitteen III täytäntöönpanoa varten
Mitattava parametri

Organisaatio

Viitetiedot

Termit, määritelmät, tun
nukset ja luokitus

CEN

EN 153, kohdat 3 ja 4. Jos EN
153:n kohdat 3 ja 4 ovat ris
tiriidassa asetuksen (EY) N:o
643/2009 2 artiklan ja liitteen
I määritelmien kanssa, sovelle
taan mainittua asetusta.

Yleiset testiolosuhteet

CEN

EN 153, kohta 8. Jos EN 153:n
kohta 8 on ristiriidassa asetuk
sen (EY) N:o 643/2009 liit
teessä III olevan 1 osan mu
kaisten ehtojen kanssa, sovelle
taan mainittua asetusta.

CEN

EN 153, kohta 5

Säilytyslämpötilat

CEN

EN 153, kohdat 6 ja 13. Jos
EN 153:n kohdat 6 ja 13
ovat ristiriidassa asetuksen
(EY) N:o 643/2009 liitteessä
IV olevan taulukon 4 kanssa,
sovelletaan mainittua asetusta.

Pituusmittojen, tilavuuk
sien ja pinta-alojen mää
ritys

CEN

EN 153, kohta 7

Energiankulutus

CEN

EN 153, kohta 15

Lämpötilan nousuaika

CEN

EN 153, kohta 16

Pakastuskyky

CEN

EN 153, kohta 17

Kalustepeitteiset kylmäsäilytyslaitteet

CEN

EN 153, liite D

Ominaisuuksien nimellis
arvot ja valvontamenettely

CEN

EN 153, liite E. Jos EN 153:n
liite E on ristiriidassa asetuksen
(EY) N:o 643/2009 liitteessä V
olevan taulukon 1 kanssa, so
velletaan mainittua asetusta.

Testausselosteen
merkinnät

CEN

EN 153, kohdat 20 ja 21

Sulatusveden
poisto

keräys

ja

sisältö,

Nimi

Methods of measuring the
energy consumption of electric
mains operated household refri
gerators, frozen food storage ca
binets, food freezers and their
combinations, together with as
sociated characteristics

(1) Nämä väliaikaiset menetelmät on tarkoitus myöhemmin korvata yhdenmukaistetu(i)lla standard(e)illa. Hyväksytyn
standardin tai standardien viitetiedot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2009/125/ETY 9 ja
10 artiklan mukaisesti.
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Mitattava parametri

Organisaatio

22.1.2010

Viitetiedot

Nimi

Melu

Sähköalan kansainväli
nen
standardisointijärjestö IEC

IEC 60704-2-14

Household and similar electrical
appliances. Test code for the de
termination of airborne acous
tical noise – Part 2-14: Particu
lar requirements for refrigera
tors, frozen-food storage cabi
nets and food freezers

Sähkönkulutus

Euroopan komissio

Asetus (EY) N:o 1275/2008

Komission asetus (EY) N:o
1275/2008, annettu 17 päivänä
joulukuuta 2008, Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktii
vin 2005/32/EY täytäntöönpa
nosta kotitalouksissa ja toimis
toissa käytettävien sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden lepovirta
kulutuksen ekologista suunnitte
lua koskevien vaatimusten osalta

Viininsäilytysosaston kos
teus

Euroopan komissio

Tämän tiedonannon 2 osan d
alakohta

Mittausmenetelmä viinikaappeja
varten

2. Mittausmenetelmä viinikaappeja varten
a) Yleiset testiolosuhteet
— Testijakson kesto määritetään EN 153:n kohdan 8 mukaisesti.
— Säilytyslämpötilan ajallinen vaihtelu mitataan kolmella mittauksella seuraavasti: ensimmäinen
mittaus matalimmassa viinikaapin ilmastoluokalle tai -luokille ohjeistetussa huoneenlämpötilassa,
toinen mittaus + 25 °C:n huoneenlämpötilassa ja kolmas mittaus korkeimmassa viinikaapin ilmas
toluokalle tai -luokille ohjeistetussa huoneenlämpötilassa.
— Aktiivisesti tai passiivisesti ylläpidettävä osaston kosteus mitataan + 25 °C:n huoneenlämpötilassa
ympäröivän ilman kosteuden ollessa 50–75 %.
— Aktiivisesti tai passiivisesti ylläpidettävän kosteuden mittaukset ja + 25 °C:n huoneenlämpötilassa
tehtävät säilytyslämpötilan ajallisen vaihtelun mittaukset voidaan tehdä samanaikaisesti.
— Kunkin osaston keskimääräinen säilytyslämpötila (twma) säädetään + 12 °C:een tai lähimpään tätä
alempaan lämpötilaan.
b) Kunkin osaston keskimääräinen säilytyslämpötila (twma) lasketaan seuraavasti:

jossa:
— twim = mittauskohtaan tai -kohtiin (Twi) kuvan 1 mukaisesti sijoitetun yhden 500 g:n painoisen
elintarvikesimulantin (M-pakkauksen) lämpötilan hetkellisarvojen keskiarvo ajan suhteen
— n = mittauskohtaan tai -kohtiin (Twi) sijoitettujen 500 g:n elintarvikesimulanttien (M-pakkauksien)
lukumäärä, 1 ≤ n ≤ 3
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c) Säilytyslämpötilan tai -lämpötilojen ajallinen vaihtelu, jäljempänä ’heilahteluväli’, mitataan kussakin
mittauskohdassa (Twi) kuvan 1 mukaisesti. Se lasketaan kylmäkoneiston kahden peräkkäisen pysäh
dysvaiheen välillä testijakson aikana mitattujen ylimpien ja alimpien lämpötilan hetkellisarvojen (twi)
välisten erotusten keskiarvona. Jos kahta peräkkäistä kylmäkoneiston pysähdysvaihetta ei voida mää
rittää, mittaus perustuu peräkkäisiin neljän tunnin jaksoihin.
Säilytyslämpötilan tai -lämpötilojen ajallisen vaihtelun katsotaan täyttävän asetuksen (EY) N:o
643/2009 liitteessä I olevan n kohdan ii alakohdassa mainitun 0,5 K:n kriteerin, jos kaikkien
heilahteluvälien keskiarvo(t) ovat kussakin mittauskohdassa (Twi) alle 0,5 K kaikissa kolmessa tes
tatuissa huoneenlämpötilassa.
d) Kunkin osaston suhteellinen kosteus (Hwm) mitataan prosentteina ja pyöristetään lähimpään kokonais
lukuun seuraavasti:
— Hwm mitataan kosteusanturilla mittauskohdasta (Tw2) kuvan 1 mukaisesti;
— jos viinikaapissa on yksi ovi, mutta kaappi on jaettu kiinteillä tai säädettävillä väliseinillä erillisiin
osastoihin, joiden lämpötilaa voidaan säätää itsenäisesti, Hwm mitataan kustakin osastosta kuvan 1
mukaisesti;
— aktiivisesti tai passiivisesti ylläpidettävän kosteuden katsotaan olevan välillä 50–80 % asetuksen
(EY) N:o 643/2009 liitteessä I olevan n kohdan iii alakohdassa edellytetyllä tavalla, jos mitattu
suhteellinen kosteus (Hwm) pysyttelee välillä 50–80 % koko testijakson ajan;
— jos osaston tai alaosaston (hw) korkeus on alle 400 mm (kuva 1), Hwm:tä ei mitata siitä.
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Kuva 1: Mittauskohdat (Twi) viininsäilytysosasto(i)ssa
(mitat millimetreinä)
Edestä

Sivulta

jossa:
— hw = viininsäilytysosaston korkeus millimetreinä.
— D1 ja D2 = nettotilavuuden määrittämiseksi käytettävien peruslinjojen välinen etäisyys.
— Jos säilytysosastossa on vetolaatikko, sen päällä oleva hylly asetetaan alimpaan mahdolliseen asentoon
kuvassa 1 olevan kohdan 1 osoittamalla tavalla.
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— Lämpötilan mittauspiste(id)en (Twi) on oltava yhtä suurella etäisyydellä osaston sivuista (etäisyydellä D1/2
tai D2/2 kuvassa 1 osoitetulla tavalla).
— Kosteuden mittauskohta saa olla enintään 100 mm:n etäisyydellä Tw2:sta kuvan 1 kohdan 2 osoittamalla
tavalla.
— Jos hw > 400, lämpötila mitataan kolmesta kohdasta (Tw1, Tw2 ja Tw3).
— Jos 300 < hw ≤ 400, lämpötila mitataan kahdesta kohdasta (Tw1 ja Tw3).
— Jos hw ≤ 300 mm, lämpötila mitataan vain yhdestä kohdasta (Tw2).
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