
Liite 1

KYLMÄLAITTEEN SUURIMMAN SALLITUN SÄHKÖNKULUTUKSEN
LASKEMISTAPA SEKÄ VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTUS-

MENETTELY

Kylmälaitteen sähkönkulutus (joka voidaan ilmaista kilowattitunteina vuorokaudessa) riippuu
laiteluokasta (esim. jääkaappi, jossa on yhden tähden pakasteosasto (*), säiliöpakastin jne.), sen
tilavuudesta ja sen rakenteen energiatehokkuudesta (eristyksen paksuudesta tai kompressorin
tehokkuudesta) sekä laitteen ulko- ja sisälämpötilan välisestä erosta. Energiatehokkuutta
koskevissa standardeissa on sen vuoksi otettava huomioon tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat
sähkönkulutukseen (eli laitteen luokka ja tilavuus). Tämän vuoksi suurin sallittu sähkönkulutus
määritellään laitteen tilavuudesta riippuvalla lineaarisella yhtälöllä siten, että kullekin
laiteluokalle on määritelty oma yhtälönsä.

Tietyn laitetyypin suurimman sähkönkulutuksen laskeminen aloitetaan luokittelemalla laite
johonkin seuraavassa luettelossa olevista luokista:

Luokka Kuvaus
1 Jääkaappi, jossa ei ole pakasteosastoa (osasto, jonka lämpötila on enintään −6 oC)
2 Jää-viileäkaapit, joissa on 5 oC:n ja/tai 12 oC:n viileäosa
3 Jääkaapit, joissa on pakasteosasto ilman tähtimerkintää
4 Jääkaapit, joissa on yhden tähden pakasteosasto (*)
5 Jääkaapit, joissa on kahden tähden pakasteosasto (**)
6 Jääkaapit, joissa on kolmen tähden pakasteosasto (***)
7 Jääkaappi-pakastimet, joissa on neljän tähden pakastinosasto (****)
8 Kaappipakastimet
9 Säiliöpakastimet

10 Jääkaappi-pakastimet, joissa on enemmän kuin kaksi ovea, sekä muut edellä
mainitsemattomat laitteet

Koska kylmälaitteissa on lämpötilaltaan toisistaan poikkeavia osastoja (mikä vaikuttaa
selvästi sähkönkulutukseen), suurin sallittu sähkönkulutus määritellään käytännössä sovelletun
tilavuuden mukaan, ts. eri osastojen tilavuuksien painotetun summan mukaan.

Laitteen sovellettu tilavuus (Vadj) lasketaan seuraavalla kaavalla:

Vadj = ∑ Vc x Wc x Fc x Cc

Wc = (25 - Tc)/20
jossa Tc on kunkin osaston nimellislämpötila (oC).

Vc on laitteessa olevan tietyn osastotyypin käyttötilavuus.
Fc on kerroin, jonka arvo on 1,2 automaattisulatteisille osastoille ja 1 muille osastoille.

Cc = 1 normaaliin (N) ja normaalia kylmempään (SN) ilmastotyyppiin kuuluville kylmä-
laitteille.

Cc = Xc subtrooppiseen (ST) ilmastotyyppiin kuuluville kylmälaitteille.
Cc = Yc trooppiseen ilmastotyyppiin (T) kuuluville kylmälaitteille.

Painotuskertoimet Xc ja Yc eri osastotyypeille ovat seuraavat:
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Painotuskertoimet Xc ja Yc osaston lämpötilan mukaan

Xc Yc

Viileäosa 1,25 1,35
Tuoretavaraosa 1,20 1,30
0 oC:n osasto 1,15 1,25
Osasto ilman tähtiluokitusta 1,15 1,25
Yhden tähden osasto (*) 1,12 1,20
Kahden tähden osasto (**) 1,08 1,15
Kolmen (***) tai neljän (****)tähden osastot 1,05 1,10

Sovellettu tilavuus ja käyttötilavuus ilmaistaan litroina.

Suurin sallittu sähkönkulutus (Emax, joka ilmaistaan kilowattitunteina vuorokaudessa kahden
desimaalin tarkkuudella) laitetyypille, jonka sovellettu tilavuus on Vadj, lasketaan kullekin
laiteluokalle seuraavilla yhtälöillä:

Luokka Kuvaus Emax (kWh/vrk)
1 Jääkaapit, joissa ei ole pakasteosastoa (0,207 x Vadj + 218)/365
2 Jääkaapit, joissa on 5 oC:n ja/tai 12 oC:n viileäosa (0,207 x Vadj + 218)/365
3 Jääkaapit ilman tähtimerkintää (0,207 x Vadj + 218)/365
4 Jääkaapit (*) (0,557 x Vadj + 166)/365
5 Jääkaapit (**) (0,402 x Vadj + 219)/365
6 Jääkaapit (***) (0,573 x Vadj + 206)/365
7 Jääkaappi-pakastimet (****) (0,697 x Vadj + 272)/365
8 Kaappipakastimet (0,434 x Vadj + 262)/365
9 Säiliöpakastimet (0,480 x Vadj + 195)/365

Niiden jääkaappi-pakastimien, joissa on enemmän kun kaksi ovea, ja muiden tässä
mainitsemattomien laitteiden suurin sallittu sähkönkulutus (Emax) määritetään lämpötilaltaan
alhaisimman osaston lämpötilan ja tähtiluokituksen perusteella seuraavasti:

Kylmimmän osaston
lämpötila

Luokka Emax (kWh/vrk)

> - 6 oC 1/2/3 (0,207 x Vadj + 218)/365
≤ - 6 oC (*) 4 (0,557 x Vadj + 166)/365
≤ -12 oC (**) 5 (0,402 x Vadj + 219)/365
≤ -18 oC (***) 6 (0,573 x Vadj + 206)/365
≤ -18 oC (****) 7 (0,697 x Vadj + 272)/365

Menetelmät, joilla tarkastetaan, onko laite tämän asetuksen sähkönkulutusvaatimusten
mukainen

Jos tarkastettavan kylmälaitteen sähkönkulutus on enintään Emax (edellä määritelty
luokkakohtainen suurin sallittu sähkönkulutus) korotettuna 15 prosentilla, kyseinen laite
varmennetaan tämän asetuksen sähkönkulutusvaatimusten mukaiseksi. Jos kulutus on suurempi
kun Emax korotettuna 15 prosentilla, on mitattava kolmen muun laitteen kulutus. Jos näiden
kolmen laitteen kulutusten aritmeettinen keskiarvo on enintään Emax korotettuna 10 prosentilla,
laite varmennetaan mainittujen vaatimusten mukaiseksi. Jos aritmeettinen keskiarvo on
suurempi kuin Emax korotettuna 10 prosentilla, laitteen ei katsota täyttävän vaatimuksia.
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Määritelmät

Tässä liitteessä käytetyt määritelmät vastaavat Euroopan standardointikomitean heinäkuussa
1995 laatimaa eurooppalaista standardia EN 153.
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Liite 2

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTI JA TEKNISET ASIAKIRJAT

1. Kylmälaitteen toimittaja (valmistaja, tämän valtuutettu edustaja tai maahantuoja, joka
saattaa laitteen Euroopan talousalueen markkinoille) varmistaa ja vakuuttaa, että kylmälaite on
tämän asetuksen vaatimusten mukainen.
2. Toimittajan on huolehdittava kohdassa 3 kuvattujen teknisten asiakirjojen laatimisesta.

Toimittajan on säilytettävä asiakirjoja niin, että ne ovat viranomaisten saatavilla tarkastusta
varten vähintään kolme vuotta siitä, kun laitteen valmistus on päättynyt.
3. Teknisissä asiakirjoissa on annettava kylmälaitteen rakenne-, valmistus- ja toimintatiedot

ja seuraavat tiedot siltä osin kuin vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kannalta on tarpeen:

a) valmistajan nimi ja osoite,
b) mallin yleiskuvaus, josta se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa,
c) tiedot, tarvittaessa piirustuksineen, mallin tärkeimmistä rakenneominaisuuksista, etenkin

niistä seikoista, jotka vaikuttavat merkittävästi sen sähkönkulutukseen, kuten mitoista,
tilavuudesta/tilavuuksista, kompressorin ominaisuuksista, erikoispiirteistä jne.,

d) käyttöohjeet, jos sellaiset ovat olemassa,
e) tulokset 5 kohdan mukaan tehdyistä sähkönkulutusmittauksista,
f) yksityiskohtaiset tiedot, joista ilmenee, että nämä mittaukset ovat liitteessä 1 asetettujen

energiankulutusta koskevien vaatimusten mukaiset.

4. Muuta Euroopan yhteisön sääntelyä soveltaen laadittuja teknisiä asiakirjoja voidaan
käyttää, jos ne täyttävät tässä liitteessä esitetyt vaatimukset.
5. Kylmälaitteiden sähkönkulutuksen määrittämisessä on käytettävä standardin EN 153

mukaista menettelyä.
6. Toimittajan on liitettävä teknisiin asiakirjoihin jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuk-

sesta.
7. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta valmistusprosessilla

voidaan varmistaa, että valmistetut kylmälaitteet ovat 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten
asiakirjojen ja asetuksen muiden vaatimusten mukaisia.
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