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Kommissionens meddelande inom ramen för tillämpningen av kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 1059/2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/30/EU vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk
(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar och referenser till övergångsmätmetoder (1) för tillämpningen av kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 1059/2010)
(2011/C 336/09)
Mätparameter

Organisation

Referens

Titel

Terminologi,
definitioner,
symboler och klassificering

CLC (1)

Klausulerna 3 och 4 i EN 50242/EN
60436 utg. 2:2008. Om klausulerna 3
och 4 i EN 50242/EN 60436 är oför
enliga med definitionerna i artikel 2 i
den delegerade förordningen (EU) nr
1059/2010 ska förordningen gälla.

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning

Allmänna provningsförhål
landen

CLC

Klausul 5 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Nominell kapacitet

CLC

Bilaga A till EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Energiförbrukning (Et)

CLC

Klausul 8.2 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Årlig energiförbrukning
(AEC)

CLC

Klausul 8.2 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

IEC (2)

(IEC 60436:2004 ändrad)

Bilaga O till IEC 60436 utg. 4
(IEC SC59A/155/DC:2011-05)

IEC 59A/155/DC:2011-05

(Metoden beskrivs i klausul 2 i
dokumentet)

Effektförbrukning i
”frånläge” PO

IEC

Bilaga O.3 till IEC 60436 utg. 4
(IEC SC59A/155/DC:2011-05)

Effektförbrukning i
”viloläge” Pl

IEC

Bilaga O.2 till IEC 60436 utg. 4
(IEC SC59A/155/DC:2011-05)

Vilolägets varaktighet

IEC

Bilaga O.4 till IEC 60436 utg. 4
(IEC SC59A/155/DC:2011-05)

Årlig vattenförbrukning
(AWC)

CLC

Klausul 8.2 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Utkast till kommande utg. 4 av
IEC 60436, Diskmaskiner för hus
hållsbruk – Funktionsprovning

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning
(IEC 60436:2004 ändrad)

Torkeffektivitet (ID)

CLC

Klausul 7 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

IEC

Bilaga N till IEC 60436 utg. 3.1:200911 vad gäller den alternativa använd
ningen av den nya referensmaskinen

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning

(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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Mätparameter

Diskeffektivitet (IC)
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Organisation

Referens

Titel

IEC

IEC 60436 utg. 3 ändring 2 (59A/152/
CDV: 2011-03) vad gäller nya typer av
diskgods och den alternativa använd
ningen av den nya referensmikrovåg
sugnen. I detta dokument finns också
den korrigerade bilden av hur Mem
mert (3)-ugnen laddas.

IEC 60436-A2 utg. 3.0: Disk
maskiner för hushållsbruk – Funk
tionsprovning

CLC

Klausul 6 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning
(IEC 60436:2004 ändrad)

Programtid

IEC

Bilaga N till IEC 60436 utg. 3.1:200911 vad gäller den alternativa använd
ningen av den nya referensmaskinen

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning

IEC

IEC 60436 utg. 3 ändring 2 (59A/152/
CDV: 2011-03) vad gäller nya typer av
diskgods och den alternativa använd
ningen av den nya referensmikrovåg
sugnen. I detta dokument finns också
den korrigerade bilden av hur Mem
mert-ugnen laddas.

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning

CLC

Klausul 8.2 i EN 50242/EN 60436 utg.
2:2008

Diskmaskiner för hushållsbruk –
Funktionsprovning
(IEC 60436:2004 ändrad)

Luftburet buller

CLC

EN 60704-1:2010

Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål – prov
ningsmetod för bestämning av
luftburet buller – Del 1: Allmänna
fordringar

CLC

EN 60704-2-3/A1:2005

Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål – prov
ningsmetod för bestämning av
luftburet buller – Del 2–3: Sär
skilda fordringar på diskmaskiner

CLC

EN 60704-3:2006

Elektriska hushållsapparater och
liknande bruksföremål – prov
ningsmetod för bestämning av
luftburet buller – Del 3: Metod
för bestämning och verifiering av
deklarerade värden

(1) Kortform för Cenelec (Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering).
(2) Internationella elektrotekniska kommissionen.
(3) Varumärke på den referensugn som ska användas för inbränning av smuts vid utförande av ett energimärkningstest.

