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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1060/2010 της Επιτροπής που συμπληρώνει την οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ψυκτικών
συσκευών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/C 49/05)
1. Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς σχετικών με μεταβατικές μεθόδους μέτρησης (1) για την εφαρμογή
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και, ειδικότερα, των παραρτημάτων
VI και VII.
Μετρούμενη παράμετρος

Οργανισμός

Παραπομπή

Τίτλος

Μέθοδοι μέτρησης της κατα
νάλωσης ενέργειας και των
συναφών
χαρακτηριστικών
των τροφοδοτούμενων από
το ηλεκτρικό δίκτυο οικιακών
ψυγείων, θαλάμων αποθήκευ
σης κατεψυγμένων τροφίμων,
καταψυκτών τροφίμων και
των συνδυασμών τους

Όροι, ορισμοί, σύμβολα και
ταξινόμηση

CEN

Κεφάλαια 3 και 4 του προτύπου EN 153.
Όταν τα κεφάλαια 3 και 4 του προτύπου EN
153 αντιβαίνουν στους ορισμούς που προβλέ
πονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009, υπερισχύει ο
εν λόγω κανονισμός.

Γενικές συνθήκες δοκιμής

CEN

Κεφάλαιο 8 του προτύπου EN 153. Όταν το
κεφάλαιο 8 του προτύπου EN 153 αντιβαίνει
στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2
και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 643/2009, υπερισχύει ο εν λόγω
κανονισμός.

Συλλογή και απόρριψη
νερού αποπάγωσης

CEN

Κεφάλαιο 5 του προτύπου EN 153

Τιμές θερμοκρασίας συντή
ρησης

CEN

Κεφάλαια 6 και 13 του προτύπου EN 153.
Όταν τα κεφάλαια 6 και 13 του προτύπου
EN 153 αντιβαίνουν στον πίνακα 4 του παραρ
τήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
643/2009, υπερισχύει ο εν λόγω κανονισμός.

Προσδιορισμός διαστάσεων,
όγκων και εμβαδών

CEN

Κεφάλαιο 7 του προτύπου EN 153

Κατανάλωση ενέργειας

CEN

Κεφάλαιο 15 του προτύπου EN 153

Χρόνος ανόδου της θερμο
κρασίας

CEN

Κεφάλαιο 16 του προτύπου EN 153

Χωρητικότητα κατάψυξης

CEN

Κεφάλαιο 17 του προτύπου EN 153

Εντοιχιζόμενες
συσκευές

ψυκτικές

CEN

Παράρτημα Δ του προτύπου EN 153

Διαβαθμισμένα χαρακτηρι
στικά και διαδικασία ελέγ
χου

CEN

Παράρτημα E του προτύπου EN 153. Όταν το
παράρτημα E του προτύπου EN 153 αντιβαίνει
στον πίνακα 1 του παραρτήματος V του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009, υπερισχύει ο εν
λόγω κανονισμός.

Στοιχεία της έκθεσης δοκι
μής, σήμανση

CEN

Κεφάλαια 20 και 21 του προτύπου EN 153

(1) Σκοπός είναι να αντικατασταθούν τελικά οι εν λόγω μεταβατικές μέθοδοι από εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α). Όταν είναι
διαθέσιμο(-α) το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα θα δημοσιευθεί(-ούν) παραπομπή(-ές)
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα παραρτήματα VI και VII του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής.
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Μετρούμενη παράμετρος

Θόρυβος

Οργανισμός

Διεθνής Ηλε
κτροτεχνική
Επιτροπή

Παραπομπή
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Τίτλος

IEC 60704-1

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής
και παρόμοιας χρήσης —
Κώδικας δοκιμής για τον
προσδιορισμό του αερομετα
φερόμενου ακουστικού θορύ
βου — Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις

IEC 60704-2-14

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής
και παρόμοιας χρήσης —
Κώδικας δοκιμής για τον
προσδιορισμό του αερομετα
φερόμενου ακουστικού θορύ
βου — Μέρος 2-14: Ειδικές
απαιτήσεις για ψυγεία, θαλά
μους αποθήκευσης κατεψυγ
μένων τροφίμων και καταψύ
κτες τροφίμων

IEC 60704-3

Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής
και παρόμοιας χρήσης —
Κώδικας δοκιμής για τον
προσδιορισμό του αερομετα
φερόμενου ακουστικού θορύ
βου — Μέρος 3: Διαδικασία
για τον προσδιορισμό και την
επαλήθευση των δηλωμένων
τιμών εκπομπής θορύβου

ηλεκτρικής

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008

Κανονισμός
(ΕΚ)
αριθ.
1275/2008 της Επιτροπής
της 17ης Δεκεμβρίου 2008
για την εφαρμογή της οδη
γίας 2005/32/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις οικολογικού σχε
διασμού για την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρι
κού και ηλεκτρονικού οικια
κού και γραφειακού εξοπλι
σμού σε λειτουργία αναμονής
ή εκτός λειτουργίας

Υγρασία θαλάμου συντήρη
σης κρασιών

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Μέρος 2 στοιχείο δ) της παρούσας ανακοίνω
σης

Μέθοδος
μέτρησης
για
συσκευές συντήρησης κρα
σιών

Κατανάλωση
ενέργειας

2. Μέθοδος μέτρησης για συσκευές συντήρησης κρασιών
α) Γενικές συνθήκες δοκιμής
— η διάρκεια της περιόδου δοκιμής καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του προτύπου ΕΝ 153.
— η χρονική διακύμανση της θερμοκρασίας αποθήκευσης μετριέται τρεις φορές ως εξής: η πρώτη μέτρηση
εκτελείται στην κατώτερη προβλεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος της(των) κλιματικής(-ών) κλάσης(εων) της συσκευής συντήρησης κρασιών, η δεύτερη μέτρηση εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
+ 25 °C και η τρίτη στην υψηλότερη προβλεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος της(των) κλιματικής(ών) κλάσης(-εων) της συσκευής συντήρησης κρασιών
— η μέτρηση του ενεργού ή παθητικού ελέγχου της υγρασίας του θαλάμου εκτελείται με υγρασία
περιβάλλοντος μεταξύ 50 % και 75 % υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25 °C.
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— οι μετρήσεις του ενεργού ή παθητικού ελέγχου υγρασίας του θαλάμου και της χρονικής διακύμανσης
της θερμοκρασίας αποθήκευσης υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος + 25 °C επιτρέπεται να εκτελούνται
ταυτοχρόνως.

— η μέση θερμοκρασία αποθήκευσης σε κάθε θάλαμο (twma) ρυθμίζεται σε + 12 °C ή στην πλησιέστερη
ψυχρότερη θερμοκρασία.

— τα αποσπώμενα μέρη που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής ως αναγκαία για την καλή θερμική και
μηχανική λειτουργία των θαλάμων συντήρησης κρασιών τοποθετούνται στην προβλεπόμενη θέση
τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

β) Η μέση θερμοκρασία συντήρησης (twma) κάθε θαλάμου υπολογίζεται με τον τύπο:

twma ¼

n
X

twim

i¼1

n

όπου:

— twim = ολοκληρωμένος ως προς το χρόνο μέσος της στιγμιαίας τιμής της θερμοκρασίας πακέτου
προσομοιώματος τροφίμου βάρους 500 g (πακέτο Μ), το οποίο έχει τοποθετηθεί στο (στα)
σημείο(-α) μέτρησης (Twi) σύμφωνα με το σχήμα 1

— n = πλήθος προσομοιωμάτων τροφίμου (πακέτων Μ) τοποθετημένων στο (στα) σημείο(-α) μέτρησης
(Twi), 1 ≤ n ≤ 3

γ) Η χρονική διακύμανση της (των) θερμοκρασίας(-ιών) συντήρησης, εφεξής «εύρος θερμοκρασίας», μετριέται
σε κάθε σημείο μέτρησης (Twi) σύμφωνα με το σχήμα 1. Υπολογίζεται ως η μέση τιμή των διαφορών μεταξύ
των θερμότερων και των ψυχρότερων στιγμιαίων τιμών της θερμοκρασίας (twi), που μετρούνται μεταξύ δύο
διαδοχικών διακοπών λειτουργίας του συστήματος ψύξης κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής. Εάν δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστούν διαδοχικές διακοπές λειτουργίας του ψυκτικού συστήματος, πρέπει να
εξεταστούν διαδοχικές περίοδοι διάρκειας 4 ωρών.

Η χρονική διακύμανση της (των) θερμοκρασίας(-ιών) συντήρησης θεωρείται ότι πληροί την τιμή 0,5 K του
παραρτήματος Ι στοιχείο ιδ) σημείο (ii) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της
Επιτροπής, όπου η (οι) μέση(-ες) τιμή(-ές) όλων των ευρών θερμοκρασίας σε κάθε σημείο μέτρησης (Twi)
είναι μικρότερη(-ες) από 0,5 K στις τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες διεξήχθη η δοκιμή.

δ) Η σχετική υγρασία κάθε θαλάμου (Hwm) μετριέται ως ποσοστό και στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο
ακέραιο ως εξής:

— Η Hwm μετριέται με αισθητήρα υγρασίας τοποθετημένο στο σημείο μέτρησης (Tw2) σύμφωνα με το
σχήμα 1·

— Για συσκευές συντήρησης κρασιών μονόθυρες αλλά χωρισμένες με σταθερά ή μόνιμα χωρίσματα σε
χωριστούς θαλάμους με ανεξάρτητο έλεγχο θερμοκρασίας καθένας, η Hwm μετριέται για κάθε θάλαμο
σύμφωνα με το σχήμα 1·
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— Ο ενεργός ή παθητικός έλεγχος της υγρασίας του θαλάμου θεωρείται ότι παραμένει εντός της κλίμακας
τιμών 50 % ως 80 %, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I στοιχείο ιδ) σημείο (iii) του κατ’ εξουσιο
δότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, εφόσον η μετρούμενη σχετική υγρασία (Hwm)
παραμένει μεταξύ 50 % και 80 % κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής·

— Εάν το ύψος του θαλάμου ή επιμέρους θαλάμου (hw) είναι μικρότερο από 400 mm (σχήμα 1), δεν
μετριέται η Hwm για τον υπόψη θάλαμο ή επιμέρους θάλαμο.
ε) Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του σημείου 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΙΙ του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής, η διαβαθμισμένη χωρητικότητα μετριέται
σε πλήθος προτύπων φιαλών των 75 εκατοστόλιτρων, ως εξής:

— Η διάσταση των προτύπων φιαλών μετριέται σύμφωνα με το σχήμα 2.

— Το συνολικό βάρος κάθε πρότυπης φιάλης είναι 1 200 ± 50 gr. Οι πρότυπες φιάλες επιτρέπεται να
γεμίζονται με νερό ή ισοδύναμο ρευστό, έως ότου φθάσουν αυτό το βάρος.

— Μία πρότυπη φιάλη τοποθετείται σε κάθε θέση που προορίζεται για φιάλη κατά τη συνήθη χρήση από
τον τελικό χρήστη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. Σχέδιο τοποθέτησης των
φιαλών στο οποίο εμφαίνεται η θέση των φιαλών κατά τη μέτρηση της διαβαθμισμένης χωρητικότητας
περιλαμβάνεται στην τεχνική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιο
δότηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής.

i) διάκενο ως τα πλευρικά τοιχώματα/το πίσω τοίχωμα/τη θύρα (1) σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή·

ii) εάν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή, για να εξασφαλίζεται σωστή λειτουργία ψύξης ως
όρια για τη θέση της φιάλης θεωρούνται το πίσω άκρο των ραφιών και 5 mm διάκενο από τη
θύρα

iii) φιάλες τοποθετημένες στα ράφια της θύρας επιτρέπεται να εφάπτονται στο εσωτερικό τοίχωμα της
θύρας·

iv) εάν ο εξατμιστής καλύπτεται με μόνιμα στερεωμένο προστατευτικό, για να εξασφαλίζεται σωστή
λειτουργία ψύξης οι φιάλες επιτρέπεται να στοιβάζονται ως το ύψος του προστατευτικού·

v) οι φιάλες επιτρέπεται να είναι εναλλάξ τοποθετημένες αντιστρόφως ή στοιβαγμένες σε παρεμβαλ
λόμενες στρώσεις·

vi) οι φιάλες επιτρέπεται να αγγίζουν τα πλευρικά τοιχώματα, εάν δεν προβλέπεται άλλως από τον
κατασκευαστή·

vii) οι φιάλες επιτρέπεται να είναι τοποθετημένες σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, ή κεκλιμένες εάν η
κεκλιμένη θέση εξασφαλίζεται με μόνιμα μέσα στερέωσης·

viii) τα κινητά μέρη, όπως λόγου χάρη ράφια με τηλεσκοπικούς βραχίονες, πρέπει να παραμένουν
κινητά και προσβάσιμα όταν είναι φορτωμένα.
(1) Απόσταση του κάτω/άνω άκρου της φιάλης από τα πλευρικά τοιχώματα/το πίσω τοίχωμα/τη θύρα.
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Σχήμα 1
Σημεία μέτρησης (Twi) σε θάλαμο(-ους) συντήρησης κρασιών
(διαστάσεις σε mm)
Πρόσθια όψη

Πλευρική όψη

Όπου:
— hw = το ύψος, σε χιλιοστά, του θαλάμου συντήρησης κρασιών
— D1 και D2 = απόσταση μεταξύ των γραμμών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του
καθαρού όγκου·
— Αν υπάρχει συρτάρι, το ράφι πάνω από το συρτάρι τοποθετείται στη χαμηλότερη δυνατή θέση, όπως απει
κονίζεται στο σημείο 1 του σχήματος 1.
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— Το σημείο (τα σημεία) μέτρησης της θερμοκρασίας (Twi) πρέπει να ισαπέχουν από τις πλευρές του θαλάμου,
κατά D1/2 ή D2/2, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1.
— Το σημείο μέτρησης της υγρασίας πρέπει να βρίσκεται πλησίον του Tw2 με ακρίβεια 100 mm, όπως απεικο
νίζεται στο σημείο 2 του σχήματος 1.
— Εάν hw > 400, χρησιμοποιούνται τρία σημεία μέτρησης θερμοκρασίας (Tw1, Tw2 και Tw3).
— Εάν 300 < hw ≤ 400, χρησιμοποιούνται δύο σημεία μέτρησης θερμοκρασίας (Tw1 και Tw3).
— Εάν hw ≤ 300 mm, χρησιμοποιείται ένα μόνο σημείο μέτρησης θερμοκρασίας (Tw2).
Σχήμα 2
Πρότυπη φιάλη
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