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Komisijos pranešimas įgyvendinant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 643/2009, kuriuo įgyvendinant
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi buitinių šaldymo aparatų
ekologinio projektavimo reikalavimai
(Tekstas svarbus EEE)

(2010/C 16/09)
1. Pereinamojo laikotarpio matavimo metodų (1) pavadinimų ir nuorodų skelbimas siekiant įgyvendinti
Reglamentą (EB) Nr. 643/2009, ypač jo III priedą.

Matuojamas parametras

Organizacija

Nuoroda

Terminai, apibrėžtys, simboliai
ir klasifikacija

CEN
(Europos
standartizacijos
komitetas)

Standarto EN 153 3 ir 4
nuostatos.
Jei
standarto
EN 153 3 ir 4 nuostatos prieš
tarauja
Reglamento
(EB)
Nr. 643/2009 2 straipsnyje ir
I priede pateiktoms apibrėž
tims, taikomas tas reglamentas.

Bendrosios bandymo sąlygos

CEN

Standarto EN 153 8 nuostata.
Jei standarto EN 153 8
nuostata prieštarauja Regla
mento (EB) Nr. 643/2009 III
priedo 1 dalyje išdėstytoms
sąlygoms,
taikomas
tas
reglamentas.

Atitirpusio vandens surinkimas
ir pašalinimas

CEN

Standarto EN 153 5 nuostata.

Laikymo temperatūra

CEN

Standarto EN 153 6 ir 13
nuostatos.
Jei
standarto
EN 153 6 ir 13 nuostatos
prieštarauja Reglamento (EB)
Nr. 643/2009 IV priedo 4
lentelei,
taikomas
tas
reglamentas.

Tiesinių matmenų, tūrio ir
ploto nustatymas

CEN

Standarto EN 153 7 nuostata.

Suvartojamas energijos kiekis

CEN

Standarto EN 153 15 nuostata.

Temperatūros kilimo laikas

CEN

Standarto EN 153 16 nuostata.

Šaldymo geba

CEN

Standarto EN 153 17 nuostata.

Įmontuoti šaldymo aparatai

CEN

Standarto EN 153 D priedas.

ir

CEN

Standarto EN 153 E priedas. Jei
standarto EN 153 E priedas
prieštarauja Reglamento (EB)
Nr. 643/2009 V priedo 1
lentelei,
taikomas
tas
reglamentas.

Bandymo ataskaitos turinys,
ženklinimas

CEN

Standarto EN 153 20 ir 21
nuostatos.

Vardinės charakteristikos
kontrolės procedūra

Pavadinimas

Iš elektros tinklo maitinamų
buitinių šaldytuvų, užšaldytų
maisto
produktų
laikymo
spintų,
maisto
produktų
šaldiklių ir jų derinių sunaudo
jamo energijos kiekio ir susijusių
charakteristikų
matavimo
metodai

(1) Ketinama šiuos pereinamojo laikotarpio metodus galiausiai pakeisti darniuoju (-iaisiais) standartu (-ais). Kai darnusis (-i)
standartas (-ai) bus nustatytas (-i), nuoroda (-os) į jį (juos) bus paskelbta (-os) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal
Direktyvos 2009/125/EB 9 ir 10 straipsnius.
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Nuoroda

Pavadinimas

Triukšmas

Tarptautinė elek
trotechnikos
komisija (IEC)

IEC 60704-2-14

Buitiniai ir panašūs elektros
prietaisai. Skleidžiamo akustinio
triukšmo nustatymo bandymo
taisyklės. 2-14 dalis. Konkretūs
reikalavimai šaldytuvams, užšal
dytų maisto produktų laikymo
spintoms ir maisto produktų
šaldikliams

Elektros energijos suvartojimas

Europos Komisija

Reglamentas (EB) Nr. 1275/
2008

2008 m. gruodžio 17 d. Komi
sijos reglamentas (EB) Nr. 1275/
2008, kuriuo įgyvendinama
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2005/32/EB, nustatant
išjungtos ir budėjimo režimu
veikiančios elektros ir elektro
ninės buitinės ir biuro įrangos
elektros energijos suvartojimo
ekologinio
projektavimo
reikalavimus

Vyno laikymo kameros drėgnis

Europos Komisija

Šio pranešimo 2 dalies d
punktas

Vyno šaldytuvams
matavimo metodas

taikomas

2. Vyno šaldytuvams taikomas matavimo metodas
a) Bendrosios bandymo sąlygos
— Bandymo trukmė apibrėžiama pagal standarto EN 153 8 nuostatą.
— Laikymo temperatūros kitimas laike matuojamas tris kartus tokiu būdu: pirmas matavimas atlie
kamas esant žemiausiai nurodytai vyno šaldytuvo klimato klasės (-ių) aplinkos temperatūrai,
antras matavimas atliekamas, kai aplinkos temperatūra yra + 25 °C, o trečias – esant aukščiausiai
nurodytai vyno šaldytuvo klimato klasės (-ių) aplinkos temperatūrai.
— Aktyviosios arba pasyviosios kameros drėgnio kontrolės matavimas atliekamas, kai aplinkos
drėgnis yra 50–75 % esant + 25 °C aplinkos temperatūrai.
— Tuo pat metu gali būti atliekamas aktyviosios arba pasyviosios kameros drėgnio kontrolės mata
vimas ir laikymo temperatūros kitimo laike, kai aplinkos temperatūra yra + 25 °C, matavimas.
— Nustatoma vidutinė kiekvienos kameros laikymo temperatūra (twma) yra + 12 °C arba jai arti
miausia žemesnė temperatūra.
b) Vidutinė kiekvienos kameros laikymo temperatūra (twma) apskaičiuojama taip:

kur:
— twim = vienos 500 g maisto modelinio tirpalo pakuotės (M pakuotės), pagal 1 paveikslą patalpintos
matavimo taške (-uose) (Twi), momentinės temperatūros vertės integruotasis laiko vidurkis,
— n = maisto modelinio tirpalo pakuočių (M pakuočių), patalpintų matavimo taške (-uose) (Twi),
skaičius, 1 ≤ n ≤ 3.
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c) Laikymo temperatūros (-ų) kitimas laike (toliau – temperatūros amplitudė) matuojamas kiekviename
matavimo taške (Twi) pagal 1 paveikslą. Jis apskaičiuojamas kaip aukščiausios ir žemiausios momen
tinės temperatūros verčių (twi), bandymo laikotarpiu išmatuotų tarp dviejų šaldymo sistemos susto
jimų, skirtumų vidurkis. Jei negalima nustatyti nuoseklių šaldymo sistemos sustojimų, turi būti
taikomi vienas po kito einantys 4 valandų laikotarpiai.
Laikoma, kad laikymo temperatūros (-ų) kitimas laike atitinka Reglamento (EB) Nr. 643/2009 I
priedo n punkto ii papunktyje nurodytą 0,5 K normą, jei trijų išmatuotų aplinkos temperatūrų
visų temperatūros amplitudžių kiekviename matavimo taške (Twi) vidurkis (-iai) yra mažesnis (-i)
nei 0,5 K.
d) Santykinis kiekvienos kameros drėgnis (Hwm) matuojamas procentais ir apvalinamas iki artimiausio
sveikojo skaičiaus tokiu būdu:
— Hwm matuojamas pagal 1 paveikslą naudojant matavimo taške (Tw2) esantį drėgnio jutiklį,
— vyno šaldytuvų, kurie turi vienerias duris, bet stacionariomis arba reguliuojamomis pertvarėlėmis
yra padalyti į atskiras kameras, kurių kiekviena turi nepriklausomą temperatūros reguliavimo
mechanizmą, kiekvienos kameros Hwm yra matuojamas pagal 1 paveikslą,
— laikoma, kad aktyvioji arba pasyvioji kameros drėgnio kontrolė atitinka Reglamento (EB)
Nr. 643/2009 I priedo n punkto iii papunktyje nurodytą 50–80 % normą, jei išmatuotojo
santykinio drėgnio (Hmw) vertė bandymo laikotarpiu išlieka 50–80 %,
— jei kameros arba mažesnės kameros aukštis (hw) yra mažesnis nei 400 mm (1 pav.), tos kameros
arba mažesnės kameros Hwm nematuojamas.
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1 paveikslas. Matavimo taškai (Twi) vyno laikymo kameroje (-ose)
(matmenys milimetrais)
Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš šono

kur:
— hw = vyno laikymo kameros aukštis milimetrais,
— D1 ir D2 = atstumas tarp atskaitos linijų, naudojamų grynajam tūriui nustatyti.
— Jei yra stalčius, lentyna virš to stalčiaus padedama taip, kad būtų žemiausioje įmanomoje padėtyje, kaip
pavaizduota 1 paveikslo 1 punkte.
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— Temperatūros matavimo taškas (-ai) (Twi) turi būti vienodai nutolęs (-ę) nuo kameros šonų taškuose D1/2
arba D2/2, kaip pavaizduota 1 paveiksle.
— Drėgnio matavimo taškas turi būti netoli Tw2 100 mm tikslumu, kaip pavaizduota 1 paveikslo 2 punkte.
— Jei hw > 400, naudojami trys temperatūros matavimo taškai (Tw1, Tw2 ir Tw3).
— Jei 300 < hw ≤ 400, naudojami du temperatūros matavimo taškai (Tw1 ir Tw3).
— Jei hw ≤ 300 mm, naudojamas tik vienas temperatūros matavimo taškas (Tw2).
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