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Produkts fiche_Commission Direktīva 96/60 / EK
Piegādātāja preču zīme
Piegādātāja modeļa identifikators
Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IV pielikumā, kas izteikta kā
“energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākais) līdz G
(neefektīvākais)”. Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt
citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G
(neefektīvākais).
Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir
piešķirts “Kopienas ekomarķējums”, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 880/92, šo
informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir “Kopienas
ekomarķējums” un ierakstā ietver ekomarķējuma kopiju. Šie noteikumi
neierobežo prasības, kas saistītas ar ES ekomarķējuma piešķiršanas
shēmu.
Enerģijas patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai kWh pilnīgas
darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma V piezīmē.
Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai kWh mazgāšanas
ciklā, kā noteikts I pielikuma VI piezīmē.
Mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar IV pielikumu, kas izteikta kā
“mazgāšanas efektivitātes klase... skalā no A (augstākā) līdz G (zemākā)”.
To var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (augstākā) līdz G
(zemākā).
Ūdens ekstrakcijas efektivitāte saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto
saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām standarta 60 °C kokvilnas
ciklam, kas izteikta kā “ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas... % (kā proporcija
no veļas sausā svara)”.
Maksimālais centrifūgas ātrums, kā noteikts I pielikuma VIII piezīmē.
Ierīces mazgāšanas jauda standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kā noteikts I
pielikuma IX piezīmē.
Ierīces žāvēšanas jauda standarta “sausas kokvilnas” žāvēšanas ciklam,
kā noteikts I pielikuma X piezīmē.
Ūdens patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai litros pilnīgas
darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma XI piezīmē.
Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai litros standarta 60 °C
kokvilnas mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklam, kas noteikts saskaņā
ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.
Mazgāšanas un žāvēšanas laiks. Programmas laiks pilnīgas darbības
ciklam (60 °C kokvilnas mazgāšana un “sausas kokvilnas” žāvēšana)
aprēķinātai mazgāšanas jaudai, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. punktā
minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts
šādos punktos: 5 (enerģija) un 12 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto gada
patēriņu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvējamo
aparātu (200 cikli)”.
Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts
šādos punktos: 6 (enerģija) un 13 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto gada
patēriņu četru personu saimniecībai, kas neizmanto žāvējamo aparātu (200
cikli)”.
Trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas cikla laikā,
izmantojot standarta ciklu “kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā” un
žāvēšanas ciklu “sausa kokvilna”.
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