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Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 643/2009, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich
spotrebičov pre domácnosť
(Text s významom pre EHP)

(2010/C 16/09)
1. Uverejnenie názvov prechodných metód merania (1) a odkazov na ne na účely vykonávania nariadenia
(ES) č. 643/2009, a najmä prílohy III k uvedenému nariadeniu.
Meraný parameter

Organizácia

Odkaz

Termíny, ich vymedzenia,
symboly a klasifikácia

CEN

body 3 a 4 normy EN 153. Ak
sú ustanovenia bodov 3 a 4
normy EN 153 v rozpore
s vymedzením pojmov ustano
veným v článku 2 nariadenia
(ES) č. 643/2009 a prílohe I
k
uvedenému
nariadeniu,
uprednostní sa uvedené naria
denie.

Všeobecné
podmienky

skúšobné

CEN

bod 8 normy EN 153. Ak sú
ustanovenia bodu 8 normy
EN
153
v
rozpore
s podmienkami ustanovenými
v
časti
1
prílohy
III
k nariadeniu (ES) č. 643/
2009, uprednostní sa uvedené
nariadenie.

Zber
a
odstraňovanie
rozmrazenej vody

CEN

bod 5 normy EN 153

Skladovacie teploty

CEN

body 6 a 13 normy EN 153.
Ak sú ustanovenia bodov 6
a 13 normy EN 153
v rozpore s tabuľkou 4
v prílohe IV k nariadeniu (ES)
č. 643/2009, uprednostní sa
uvedené nariadenie.

Stanovenie
rozmerov,
a plôch

CEN

bod 7 normy EN 153

Spotreba energie

CEN

bod 15 normy EN 153

Čas teplotného nárastu

CEN

bod 16 normy EN 153

Kapacita mrazenia

CEN

bod 17 normy EN 153

Zabudované
zariadenia

chladiace

CEN

príloha D k norme EN 153

Menovité
charakteristiky
a proces regulácie

CEN

príloha E k norme EN 153. Ak
sú ustanovenia prílohy E
k norme EN 153 v rozpore
s tabuľkou 1 v prílohe V
k nariadeniu (ES) č. 643/
2009, uprednostní sa uvedené
nariadenie.

Prvky skúšobného proto
kolu, označovanie

CEN

body 20 a 21 normy EN 153

lineárnych
objemov

Názov

metódy merania spotreby elek
trickej energie domácich chlad
ničiek, konzervátorov mraze
ných potravín, mrazničiek na
potraviny a ich kombinácií
spolu so súvisiacimi charakte
ristikami

(1) Úmyslom je nahradiť nakoniec tieto prechodné metódy harmonizovanými normami. Odkaz na harmonizované normy
sa v prípade ich existencie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkami 9 a 10 smernice
2009/125/ES.

SK

C 16/20

Úradný vestník Európskej únie

Meraný parameter

Organizácia

Hluk

Spotreba
prúdu

elektrického

Vlhkosť v oddelení
uchovávanie vína

na

22.1.2010

Odkaz

Názov

Medzinárodná elektro
technická komisia

IEC 60704-2-14

domáce elektrické spotrebiče
a elektrické spotrebiče na
podobné účely – kód skúšky
na stanovenie hluku prenáša
ného vzduchom – časť 2-14:
osobitné požiadavky na chlad
ničky, konzervátory mrazených
potravín, mrazničky na potra
viny

Európska komisia

nariadenie (ES) č. 1275/2008

nariadenie Komisie (ES) č.
1275/2008 zo 17. decembra
2008, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parla
mentu a Rady 2005/32/ES,
pokiaľ ide o požiadavky
na
ekodizajn
elektrických
a
elektronických zariadení
v domácnosti a kancelárskych
zariadení v súvislosti so
spotrebou elektrickej energie
v stave pohotovosti a vo
vypnutom stave

Európska komisia

časť 2 písm. d) tohto ozná
menia

metóda merania určená pre
spotrebiče na uchovávanie vína

2. Metóda merania určená pre spotrebiče na uchovávanie vína
a) Všeobecné skúšobné podmienky:
— Trvanie skúšky sa vymedzuje v súlade s bodom 8 normy EN 153.
— Kolísanie skladovacej teploty v čase sa meria trikrát, a to: prvé meranie sa vykoná pri najnižšej
predpísanej teplote okolia podľa klimatickej triedy (tried) spotrebiča na uchovávanie vína, druhé
meranie sa vykoná pri teplote + 25 °C a tretie pri najvyššej predpísanej teplote okolia podľa
klimatickej triedy (tried) spotrebiča na uchovávanie vína.
— Meranie aktívnej alebo pasívnej regulácie vlhkosti v oddelení na uchovávanie vína sa vykonáva pri
vlhkosti okolia medzi 50 % a 75 % a teplote okolia + 25 °C.
— Meranie aktívnej alebo pasívnej regulácie vlhkosti v oddelení a meranie kolísania skladovacej
teploty v čase pri teplote okolia + 25 °C sa môžu vykonať simultánne.
— Priemerná skladovacia teplota každého oddelenia (twma) je nastavená na + 12 °C alebo na
najbližšiu nižšiu teplotu.
b) Priemerná skladovacia teplota každého oddelenia (twma) sa vypočíta takto:

kde:
— twim = integrovaný časový priemer okamžitej hodnoty teploty jedného balenia potravinového
simulátora o veľkosti 500 g (balenie-M) umiestneného v bode(bodoch) merania (Twi) v súlade
s obrázkom 1
— n = počet potravinových simulátorov (balení-M) umiestnených v bode(bodoch) merania (Twi)
pričom 1 ≤ n ≤ 3
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c) Kolísanie skladovacej teploty (teplôt) v čase, ďalej len „amplitúda teploty“, sa meria v každom bode
merania (Twi) v súlade s obrázkom 1. Vypočíta sa ako priemer rozdielov medzi najvyššími
a najnižšími okamžitými hodnotami teploty (twi) nameranými medzi dvomi po sebe nasledujúcimi
prerušeniami činnosti chladiaceho systému počas trvania skúšky. Ak nie je možné určiť po sebe
nasledujúce prerušenia činnosti chladiaceho systému, použijú sa sekvenčné periódy v dĺžke 4 hodín.
Kolísanie skladovacej teploty (teplôt) v čase sa považuje za kolísanie, ktoré spĺňa charakteristiku 0,5 K
uvedenú v bode ii) písmena n) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 643/2009, ak sú priemery všetkých
amplitúd teploty v každom bode merania (Twi) pri uvedených troch skúšaných teplotách okolia
menšie ako 0,5 K.
d) Relatívna vlhkosť v každom oddelení (Hwm) sa stanovuje v percentách a zaokrúhľuje na najbližšie celé
číslo takto:
— Hwm sa meria senzorom vlhkosti umiestneným v bode merania (Tw2) v súlade s obrázkom 1.
— V prípade jednodverových spotrebičov na uchovávanie vína, ktoré sa však pevnými alebo
premiestniteľnými priečkami môžu rozdeliť na samostatné oddelenia s nezávislou reguláciou
teploty, sa hodnota Hwm meria v súlade s obrázkom 1 v každom oddelení samostatne.
— Aktívna alebo pasívna regulácia vlhkosti v oddelení sa považuje za reguláciu, ktorá spĺňa rozsah
50 % až 80 % uvedený v bode iii) písmena n) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 643/2009, ak
hodnota nameranej relatívnej vlhkosti (Hwm) ostáva počas trvania skúšky v rozsahu 50 % až 80 %.
— Pokiaľ je výška oddelenia alebo pododdelenia (hw) menšia ako 400 mm (obr. 1), hodnota Hwm sa
v prípade takéhoto oddelenia alebo pododdelenia nemeria.
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Obrázok 1: Body merania (Twi) v oddelení(-iach) na uchovávanie vína
(rozmery v milimetroch)
Pohľad spredu (nárys)

Pohľad
z
(bokorys)

boku

kde:
— hw = výška oddelenia na uchovávanie vína v milimetroch
— D1 a D2 = vzdialenosť referenčných línií využívaných na určenie čistého objemu
— Ak je súčasťou zariadenia zásuvka, polica nad ňou sa umiestni do najnižšej možnej polohy podľa
nákresu v bode 1 na obrázku 1.
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— Bod(-y) merania teploty (Twi) sa musia umiestniť v rovnakej vzdialenosti od stien oddelenia, a to vo
vzdialenosti D1/2 alebo D2/2 podľa nákresu na obrázku 1.
— Bod merania vlhkosti sa musí umiestniť blízko bodu Tw2 s presnosťou na 100 mm podľa nákresu
v bode 2 na obrázku 1.
— Ak hw > 400, použijú sa tri body merania teploty (Tw1, Tw2 a Tw3).
— Ak 300 < hw ≤ 400, použijú sa dva body merania teploty (Tw1 a Tw3).
— Ak hw ≤ 300 mm, použije sa len jeden bod merania teploty (Tw2).
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