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Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 o izvajanju Direktive
2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo
gospodinjskih hladilnih aparatov
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 16/09)
1. Objava naslovov in sklicevanj na prehodne metode merjenja (1) pri izvajanju Uredbe (ES) št. 643/2009 in
zlasti njene Priloge III.

Merjeni parameter

Organizacija

Sklic

Izrazi, opredelitve, simboli
in razvrstitev

CEN

Klavzuli 3 in 4 standarda EN
153. Kjer sta klavzuli 3 in 4
standarda EN 153 v nasprotju
z opredelitvami iz člena 2 in
Priloge I k Uredbi (ES) št.
643/2009, prevlada slednja
Uredba.

Splošni preskusni pogoji

CEN

Klavzula 8 standarda EN 153.
Kadar je klavzula 8 standarda
EN 153 v nasprotju s pogoji
iz dela 1 Priloge III k Uredbi
(ES) št. 643/2009, prevlada
slednja Uredba.

Zbiranje in odstranjevanje
odtajane vode

CEN

Klavzula 5 standarda EN 153

Temperature shranjevanja

CEN

Klavzuli 6 in 13 standarda EN
153. Kjer sta klavzuli 6 in 13
standarda EN 153 v nasprotju
s tabelo 4 Priloge IV k Uredbi
(ES) št. 643/2009, prevlada
slednja Uredba.

Določitev
linearnih
dimenzij, prostornin in
površin

CEN

Klavzula 7 standarda EN 153

Poraba energije

CEN

Klavzula 15 standarda EN 153

Čas dviga temperature

CEN

Klavzula 16 standarda EN 153

Zamrzovalna zmogljivost

CEN

Klavzula 17 standarda EN 153

Vgrajeni hladilni aparati

CEN

Priloga D standarda EN 153

in

CEN

Priloga E standarda EN 153.
Kadar je Priloga E standarda
EN 153 v nasprotju s tabelo
1 Priloge V k Uredbi (ES) št.
643/2009, prevlada slednja
Uredba.

Sestavni deli poročila o
preskusu, označevanje

CEN

Klavzuli 20 in 21 standarda
EN 153

Nazivne značilnosti
nadzorni postopek

Naslov

Metode merjenja porabe energije
pri iz električnega omrežja
napajanih gospodinjskih hladil
nikih, omarah za shranjevanje
zamrznjene hrane, zamrzoval
nikih hrane in njihovih kombi
nacijah, skupaj s pripadajočimi
značilnostmi

(1) Te prehodne metode naj bi na koncu nadomestili usklajeni standardi. Ko bodo usklajeni standardi na voljo, bodo sklici
nanje v skladu s členoma 9 in 10 Direktive 2009/125/ES objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.
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Merjeni parameter

Organizacija

Sklic

22.1.2010

Naslov

Šum

Mednarodna komisija
za elektrotehniko

IEC 60704-2-14

Gospodinjski in podobni elek
trični aparati – Predpis za
preskušanje akustičnega hrupa
v zraku – Del 2-14: Posebne
zahteve za hladilnike, omare za
shranjevanje zamrznjene hrane
in zamrzovalnike hrane

Poraba moči

Evropska komisija

Uredba (ES) št. 1275/2008

Uredba Komisije (ES) št. 1275/
2008 z dne 17. decembra 2008
o izvajanju Direktive Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/32/ES
glede zahtev za okoljsko
primerno zasnovo za porabo
energije pri električni in elek
tronski gospodinjski ter pisar
niški opremi v stanju pripravlje
nosti in izključenosti

Vlažnost predelka za shra
njevanje vina

Evropska komisija

Del 2(d) tega sporočila

Metoda merjenja pri aparatih za
shranjevanje vina

2. Metoda merjenja pri aparatih za shranjevanje vina
(a) Splošni preskusni pogoji
— Trajanje preskusnega obdobja je določeno v skladu s klavzulo 8 standarda EN 153.
— Časovno spreminjanje temperature shranjevanja se meri trikrat in sicer na naslednji način: prvo
merjenje se izvede ob najnižji predpisani temperaturi okolja za klimatski razred aparata za
shranjevanje vina, drugo merjenje pri temperaturi okolja + 25 °C, tretje pa pri najvišji predpisani
temperaturi okolja za klimatski razred aparata za shranjevanje vina.
— Merjenje aktivne ali pasivne regulacije vlažnosti predelka se izvaja pri vlažnosti okolja med 50 %
in 75 % in pri temperaturi okolja + 25 °C.
— Merjenje aktivne ali pasivne regulacije vlažnosti predelka in merjenje časovnega spreminjanja
temperature shranjevanja pri temperaturi okolja + 25 °C se lahko izvajata istočasno.
— Povprečna temperatura shranjevanja (twma) vsakega predelka je nastavljena na + 12 °C ali na
najbližjo hladnejšo temperaturo.
(b) Povprečna temperatura shranjevanja (twma) vsakega predelka se izračuna na naslednji način:

pri čemer je:
— twim = integrirano časovno povprečje trenutne vrednosti temperature ene embalažne enote 500 g
nadomestka hrane (embalažne enote M), nameščene na točkah merjenja (Twi) v skladu s sliko 1
— n = število nadomestkov hrane (embalažnih enot M), postavljenih na merilnih točkah (Twi), 1 ≤ n
≤3
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(c) Časovno spreminjanje temperature shranjevanja, v nadaljnjem besedilu „temperaturna amplituda“, se
izmeri na vsaki točki merjenja (Twi) v skladu s sliko 1. Izračuna se kot povprečje razlik med
najtoplejšo in najhladnejšo trenutno vrednostjo temperature (twi), izmerjenih med dvema zapored
nima ustavitvama hladilnega sistema med preskusnim obdobjem. Če ni mogoče določiti dveh zapo
rednih ustavitev hladilnega sistema, se prouči možnost uporabe zaporednih obdobij 4 ur.
Šteje se, da časovno spreminjanje temperature shranjevanja dosega vrednost 0,5 K iz točke (n) (ii)
Priloge I k Uredbi (ES) št. 643/2009, če so povprečja vseh temperaturnih amplitud v vsaki točki
merjenja (Twi) manjša od 0,5 K pri vseh treh merilnih temperaturah okolja.
(d) Relativna vlažnost vsakega predelka (Hwm) se meri v odstotkih in zaokroži na vrednost najbližjega
celega števila na naslednji način:
— Hwm se meri z uporabo senzorja vlažnosti, nameščenega na točki merjenja (Tw2), v skladu s
sliko 1.
— Pri aparatih za shranjevanje vina z enojnimi vrati, ki so s fiksnimi ali prilagodljivimi delilniki
razdeljeni v ločene predelke z neodvisno regulacijo temperature, se Hwm meri za vsak predelek v
skladu s sliko 1.
— Šteje se, da aktivna ali pasivna regulacija vlažnosti predelka doseže razpon med 50 % in 80 %, kot
je navedeno v točki (n) (iii) Uredbe (ES) št. 643/2009, kadar izmerjena relativna vlažnost (Hwm)
med merilnim obdobjem ostane med 50 % in 80 %.
— Če je višina predelka ali podpredelka (hw) manjša od 400 mm (slika 1), se Hwm za ta predelek ali
podpredelek ne meri.
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Slika 1: Točke merjenja (Twi) v predelkih za shranjevanje vina
(dimenzije v milimetrih)
Pogled od spredaj

Pogled s strani

Pri čemer velja:
— hw = višina predelka za shranjevanje vina v milimetrih
— D1 in D2 = razdalja med referenčnima črtama za določanje neto prostornine
— Če obstaja predal, se polica nad tem predalom namesti na najnižjo možno lego, kot je prikazano s točko
1 na sliki 1.
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— Točke merjenja temperature (Twi) morajo biti enako oddaljene od obeh strani predelka, in sicer na
razdalji D1/2 ali D2/2, kot prikazuje slika 1.
— Točka merjenja vlažnosti mora biti največ 100 mm oddaljena od točke Tw2 (glej točko 2 na sliki 1).
— Če je hw > 400, se uporabijo tri točke merjenja temperature (Tw1, Tw2 in Tw3).
— Če je 300 < hw ≤ 400, se uporabita dve točki merjenja temperature (Tw1 in Tw3).
— Če je hw ≤ 300 mm, se uporabi samo ena točka merjenja temperature (Tw2).
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