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Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG)
nr. 643/2009 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor koelapparaten voor
huishoudelijk gebruik
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 16/09)
1. Publicatie van de titels en referentienummers van de overgangsmeetmethoden (1) voor de tenuitvoerleg
ging van Verordening (EG) nr. 643/2009 en met name van bijlage III.
Gemeten parameter

Organisatie

Referentienummer

Termen, definities, symbo
len en classificatie

CEN

Clausule 3 en 4 van EN 153.
Wanneer die clausules niet in
overeenstemming zijn met de
definities van artikel 2 en
bijlage I bij Verordening (EG)
nr. 643/2009, geldt de ver
ordening.

Algemene
beproevings
omstandigheden

CEN

Clausule 8 van EN 153. Wan
neer die clausule niet in over
eenstemming is met de voor
waarden als bedoeld in
bijlage III, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 643/2009,
geldt de verordening.

Verzameling en verwijde
ring van ontdooiingswater

CEN

Clausule 5 van EN 153

Bewaartemperatuur

CEN

Clausule 6 en 13 van EN 153.
Wanneer die clausules niet in
overeenstemming zijn met
tabel 4 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 643/2009,
geldt de verordening.

Bepaling van de lineaire af
metingen, volumes en op
pervlakten

CEN

Clausule 7 van EN 153

Energieverbruik

CEN

Clausule 15 van EN 153

Temperatuurstijgingstijd

CEN

Clausule 16 van EN 153

Invriesvermogen

CEN

Clausule 17 van EN 153

Inbouwkoelapparaten

CEN

Bijlage D van EN 153

Nominale kenmerken en
controleprocedure

CEN

Bijlage E van EN 153. Wan
neer die bijlage niet in over
eenstemming is met tabel 1
van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 643/2009,
geldt de verordening.

Elementen voor het be
proevingsverslag,
beoor
deling

CEN

Clausule 20 en 21 van EN 153

Titel

Methoden voor het meten van
het energieverbruik van huis
houdelijke op het elektriciteits
net aangesloten koelkasten,
diepvriesbewaarkasten, diepvrie
zers en combinaties daarvan, sa
men met de daarmee verband
houdende kenmerken

(1) Het is de bedoeling deze overgangsmethoden uiteindelijk te vervangen door geharmoniseerde normen. Wanneer zij
beschikbaar komen zullen de referentienummers van deze geharmoniseerde normen worden gepubliceerd in het
Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van Richtlijn 2009/125/EG.
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Gemeten parameter

Organisatie

22.1.2010

Referentienummer

Titel

Geluid

Internationale Elektro
technische Commissie

IEC 60704-2-14

Stroomverbruik

Europese Commissie

Verordening
1275/2008

nr.

Verordening
(EG)
nr.
1275/2008 van de Commissie
van 17 december 2008 tot vast
stelling van uitvoeringsbepalin
gen van Richtlijn 2005/32/EG
van het Europees Parlement en
de Raad, wat betreft voorschrif
ten inzake ecologisch ontwerp
voor het elektriciteitsverbruik
van elektrische en elektronische
huishoud- en kantoorapparatuur
in de stand by-stand en de uitstand

Europese Commissie

Punt 2 , onder d), van deze
mededeling

Meetmethode voor wijnbewaar
kasten

Vochtigheid
waarruimte

in

wijnbe

Elektrische toestellen voor huis
houdelijk en soortgelijk gebruik
— Testcode voor de meting van
de emissie van geluid in de lucht
— Deel 2-14: Specifieke eisen
voor koelkasten, diepvries
bewaarkasten, diepvriezers
(EG)

2. Meetmethode voor wijnbewaarkasten
a) Algemene beproevingsvoorwaarden
— De duur van de beproevingsperiode wordt vastgesteld overeenkomstig clausule 8 van EN 153.
— De variatie in de tijd van de bewaartemperatuur wordt drie keer gemeten, en wel als volgt: de
eerste meting wordt uitgevoerd bij de laagste voorgeschreven omgevingstemperatuur van de
klimaatklasse(n) van de wijnbewaarkast, de tweede meting wordt uitgevoerd bij een omgevings
temperatuur van + 25 °C en de derde bij de hoogste voorgeschreven omgevingstemperatuur van
de klimaatklasse(n) van de wijnbewaarkast.
— De meting van de actieve of passieve beheersing van de vochtigheid in de bewaarruimte wordt
uitgevoerd bij een omgevingsvochtigheid van 50 % tot 75 % en een omgevingstemperatuur van
+ 25 °C.
— De meting van de actieve of passieve beheersing van de vochtigheid in de bewaarruimte én de
meting van de variatie in de tijd van de bewaartemperatuur bij een omgevingstemperatuur van
+ 25 °C kunnen simultaan gebeuren.
— De gemiddelde bewaartemperatuur van elke ruimte (twma) wordt ingesteld op + 12 °C of de
dichtstbij gelegen koudere temperatuur.
b) De gemiddelde bewaartemperatuur (twma) van elke ruimte wordt als volgt berekend:

waarbij:
— twim = het geïntegreerde tijdsgemiddelde van de onmiddellijke temperatuurwaarde van één pakket
van 500 g levensmiddelensimulant (M-pakket) geplaatst in het (de) meetpunt(en) (Twi) overeen
komstig figuur 1;
— n = het aantal levensmiddelensimulanten (M-pakketten) geplaatst in het (de) meetpunt(en) (Twi),
1 ≤ n ≤ 3.
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c) De variatie in de tijd van de bewaartemperatuur, hierna „de temperatuuramplitude” genoemd, wordt in
elk meetpunt (Twi) gemeten overeenkomstig figuur 1. De temperatuuramplitude wordt berekend door
het gemiddelde te nemen van de verschillen tussen de warmste en koudste waarden van de onmid
dellijke temperatuur (twi), gemeten tussen twee opeenvolgende onderbrekingen van de werking van het
koelsysteem gedurende de looptijd van de beproevingsperiode. Wanneer geen opeenvolgende onder
brekingen van het koelsysteem kunnen worden geïdentificeerd, moeten ononderbroken periodes van
4 uur worden genomen.
De variatie in de tijd van de bewaartemperatuur wordt beschouwd als in overeenstemming zijnde met
de 0,5 K-eis van bijlage I, punt n), onder ii), van Verordening (EG) nr. 643/2009 wanneer het
gemiddelde van alle temperatuuramplituden in elk meetpunt (Twi) minder bedraagt dan 0,5 K bij
de drie omgevingstemperaturen van de proef.
d) De relatieve vochtigheid in elke ruimte (Hwm) wordt gemeten als percentage, afgerond op het dichtstbij
gelegen gehele getal, en wel als volgt:
— Hwm wordt gemeten met gebruikmaking van een vochtigheidssensor, geplaatst in het meetpunt
(Tw2) overeenkomstig figuur 1;
— voor wijnbewaarkasten met slechts één deur, maar door vaste of verplaatsbare legborden verdeeld
in afzonderlijke ruimten, elk met een onafhankelijke temperatuurbeheersing, wordt Hwm gemeten
voor elke ruimte overeenkomstig figuur 1;
— de actieve of passieve beheersing van de vochtigheid van de ruimte(n) wordt beschouwd als
gelegen binnen het bereik van 50 % tot 80 %, als bedoeld in bijlage I, punt n), onder iii), van
Verordening (EG) nr. 643/2009, wanneer de gemeten relatieve vochtigheidsgraad (Hwm) tussen
50 % en 80 % blijft gedurende de gehele duur van de beproevingsperiode;
— wanneer de hoogte van de ruimte of de deelruimte (hw) minder dan 400 mm bedraagt (figuur 1),
wordt Hwm voor die ruimte of deelruimte niet gemeten.
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Figuur 1: Meetpunten (Twi) in wijnbewaarruimte(n)
(afmetingen in millimeter)
Vooraanzicht

Zijaanzicht

waarbij:

— hw = hoogte in millimeter van de wijnbewaarruimte;
— D1 en D2 = afstand tussen de referentielijnen die worden gebruikt voor de bepaling van het nettovo
lume;
— wanneer er een lade is, wordt het legbord boven die lade zo laag mogelijk geplaatst, zoals geïllustreerd in
punt 1 van figuur 1;
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— het (de) temperatuurmeetpunt(en) (Twi) moet(en) worden geplaatst op gelijke afstand (D1/2 en D2/2) van
de zijvlakken van de ruimte zoals geïllustreerd in figuur 1;
— het vochtigheidsmeetpunt moet gelegen zijn nabij Tw2 met een nauwkeurigheid van 100 mm zoals
geïllustreerd in punt 2 van figuur 1;
— wanneer hw > 400, worden drie temperatuurmeetpunten (Tw1, Tw2 en Tw3) gebruikt;
— wanneer 300 < hw ≤ 400, worden twee temperatuurmeetpunten (Tw1 en Tw3) gebruikt;
— wanneer hw ≤ 300 mm, wordt slechts één temperatuurmeetpunt (Tw2) gebruikt.
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