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Kommissionens meddelande inom ramen för tillämpningen av kommissionens förordning (EG) nr
643/2009 av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad
gäller krav på ekodesign för kylar och frysar för hushållsbruk
(Text av betydelse för EES)

(2010/C 16/09)
1. Offentliggörande av titlar och referenser till övergångsmätmetoder (1) för tillämpningen av förordning
(EG) nr 643/2009, särskilt bilaga III.

Uppmätt parameter

Organisation

Referenser

Regler, definitioner, sym
boler och klassificering

CEN

Klausulerna 3 och 4 i EN 153.
Om klausulerna 3 och 4 i EN
153 är oförenliga med defini
tionerna i artikel 2 och bilaga I
till förordning (EG) nr 643/
2009 ska den förordningen
gälla.

Allmänna provningsvillkor

CEN

Klausul 8 i EN 153. Om klau
sul 8 i EN 153 är oförenlig
med villkoren i bilaga III, del
1 till förordning (EG) nr 643/
2009 ska den förordningen
gälla.

Uppsamling och bortskaf
fande av avfrostningsvätska

CEN

Klausul 5 i EN 153.

Förvaringstemperaturer

CEN

Klausulerna 6 och 13 i EN
153. Om klausulerna 6 och
13 i EN 153 är oförenliga
med tabell 4 i bilaga IV till
förordning (EG) nr 643/2009
ska den förordningen gälla.

Fastställande av linjära
mått, volymer och ytor.

CEN

Klausul 7 i EN 153.

Energiförbrukning

CEN

Klausul 15 i EN 153.

Temperaturstegringstid

CEN

Klausul 16 i EN 153.

Frysningskapacitet

CEN

Klausul 17 i EN 153.

Inbyggda frysanordningar

CEN

Bilaga D till EN 153

Nominella egenskaper och
kontrollförfaranden

CEN

Bilaga E till EN 153. Om bilaga
E till EN 153 är oförenlig med
tabell i bilaga V till förordning
(EG) nr 643/2009 ska den för
ordningen gälla.

Element i provrapporten,
betygsättning

CEN

Klausulerna 20 och 21 i EN
153.

Titel

Metoder för mätning av ener
giförbrukning hos nätanslutna
kylar och frysar för hushållsbruk
för lagring och infrysning samt
deras kombinationer, tillsam
mans med tillhörande data.

(1) Det är meningen att dessa övergångsmätmetoder så småningom ska ersättas av harmoniserade standarder. När detta
skett kommer hänvisningar till de harmoniserade standarderna att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i
enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2009/125/EG.
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Referenser

Titel

Buller

International Electrotechnical Commission
(Internationella elek
trotekniska kommis
sionen)

IEC 60704-2-14

Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål – test
standard för fastställande av
luftburet akustiskt buller – del
2-14: Särskilda krav för kylskåp,
frysboxar och frysar.

Elförbrukning

Europeiska
sionen

kommis

Förordning (EG) nr 1275/2008

Kommissionens förordning (EG)
nr
1275/2008
av
den
17 december 2008 om genom
förande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2005/32/EG
om krav på ekodesign för elekt
riska och elektroniska hushållsoch kontorsprodukters elför
brukning i standby- och frånläge

Fuktighet i vinlagringsfack

Europeiska
sionen

kommis

Del 2 d i detta meddelande,

Mätmetod för vinlagringsskåp

2. Mätmetod för vinlagringsskåp
a) Allmänna provningsvillkor
— Provningsperiodens längd fastställs i enlighet med klausul 8 i EN 153.
— Lagringstemperaturens variationer under en viss tidsrymd mäts tre gånger på följande sätt: Den
första mätningen genomförs vid den lägsta föreskrivna omgivningstemperaturen för vinlagrings
skåpets klimatklasser, den andra mätningen vid en omgivningstemperatur på + 25 °C och den
tredje vid den högsta föreskrivna omgivningstemperaturen för vinlagringsskåpets klimatklasser.
— Mätningen av den aktiva eller passiva regleringen av fuktigheten i vinlagringsfacket genomförs
med en omgivande fuktighet mellan 50 % och 75 % vid en lufttemperatur på + 25 °C.
— Mätningen av den aktiva eller passiva regleringen av fuktigheten i vinlagringsfacket och av
lagringstemperaturens variation under en viss tidsrymd vid en omgivningstemperatur på + 25 °C
kan genomföras samtidigt.
— Den genomsnittliga lagringstemperaturen i varje fack (twma) ställs in på + 12 °C eller närmaste
svalare temperatursteg.
b) Den genomsnittliga lagringstemperaturen (twma) i varje fack beräknas enligt följande:

där:
— twim = integrerat tidsgenomsnitt för värdet på den momentana temperaturen för ett paket med
500 g livsmedelssimulator (M-packet) som placeras vid mätpunkterna (Twi) i enlighet med figur 1
— n = antal livsmedelssimulatorer (M-packet) som placeras vid mätpunkterna (Twi), 1 ≤ n ≤ 3
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c) Lagringstemperaturernas variation under en viss tidsrymd, nedan kallad temperaturamplituden, mäts
vid varje mätpunkt (Twi) i enlighet med figur 1. Den beräknas som genomsnittet av skillnaderna
mellan de varmaste och kallaste momentana temperaturerna (twi) uppmätta mellan två på varandra
följande avstängningar av kylsystemet under loppet av provningsperioden. Om det inte är möjligt att
fastställa på varandra följande avstängningar bör sekvenser på 4 timmar tillämpas.
Lagringstemperaturernas variationer under en viss tidsrymd ska anses uppfylla 0,5 K-kriteriet i punkt
n.ii i bilaga I till förordning (EG) nr 643/2009 om genomsnittet för alla temperaturamplituder vid
varje mätpunkt (Twi) är lägre än 0,5 K för de tre omgivningstemperaturer vid vilka provet genomförts.
d) Den relativa luftfuktigheten i varje fack (Hwm) mäts i procent och avrundas till närmaste heltal enligt
följande:
— Hwm mäts med en fuktighetssensor vid mätpunkten (Tw2) i enlighet med figur 1.
— För vinlagringsskåp med enkel dörr men som är uppdelade i skilda fack genom fasta eller ställ
bara mellanväggar, och där varje fack har egen temperaturreglering, ska Hwm mätas för varje
enskilt fack i enlighet med figur 1.
— Aktiv eller passiv reglering av fackens omgivande fuktighet anses uppfylla intervallet mellan 50 %
och 80 % enligt punkt n.iii i bilaga I till förordning (EG) nr 643/2009 om den uppmätta relativa
luftfuktigheten (Hwm) ligger mellan 50 % och 80 % under hela provningsperioden.
— För fack eller delfack med en höjd (hw) under 400 mm (figur 1) ska Hwm inte mätas.
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Figur 1: Mätpunkter (Twi) i vinlagringsfack
(Mått i mm)
Framifrån

Från sidan

där:
— hw = vinlagringsfackets höjd i millimeter
— D1 och D2 = avståndet mellan de referenslinjer som används för att bestämma nettovolymen
— Om kylskåpet innehåller en låda ska hyllan över denna låda placeras i sin lägsta position i enlighet med
punkt 1 i figur 1.
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— Temperaturmätpunkterna (Twi) ska placeras på lika avstånd från fackens sidor vid D1/2 eller D2/2 i
enlighet med figur 1.
— Fuktighetsmätpunkterna ska placeras nära Tw2 med en noggrannhet på 100 mm, i enlighet med punkt 2
i figur 1.
— Om hw > 400 ska tre temperaturmätpunkter användas (Tw1, Tw2 och Tw3).
— Om 300 < hw ≤ 400 ska två temperaturmätpunkter användas (Tw1 och Tw3).
— Om hw ≤ 300 mm ska endast en temperatumätpunkt användas (Tw2).
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