
2606 Nr 1009

  
  
   

 

Bilaga 1 
 

MÄRKET 
 
Märket skall utformas enligt följande modell: 
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Anmärkningar om märket 
 
Märket skall innehålla följande upplysningar: 
 
Anmärkning 
 
I Leverantörens namn eller varumärke. 
 
II Apparatens modellidentifikation. 
 
III Apparatens energieffektivitetsklass enligt bilaga 4. Denna bokstav skall placeras i höjd 

med den relevanta pilen. 
 
IV När en apparat har tilldelats gemenskapens miljömärke enlig rådets förordning (EEG) nr 

880/921 kan en kopia av miljömärket sättas här utan att det påverkar tillämpningen av 
kraven i EG:s miljömärkesprogram. 

 
V Energiförbrukning i kWh per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som fast-

ställts i överensstämmelse med provningsmetoderna i de standarder som avses i 3 §. 
 
VI Diskeffektsklass enligt bilaga 4. 
 
VII Torkeffektsklass enligt bilaga 4. 
 
VIII Apparatens kapacitet, antal standardkuvert, i överensstämmelse med de standarder som 

avses i 3 §. 
 
IX Vattenförbrukning per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som fastställts i 

överensstämmelse med provningsmetoderna i de standarder som avses i 3 §. 
 
X Eventuellt buller vid disk med standardprogrammet i överensstämmelse med direktiv 

86/594/EEG2. 

                                                       
1 EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1  
2 EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta standarderna är EN 60704-2-3 (bullermätning) och EN 

60704-3 (verifiering) 
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Tryckningsanvisningar 
 
Färger som skall användas i tryckningen: 
 
CMYK: cyan, magenta, gul, svart. 
 
Exempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart. 
 
Pilar: 
— A:  X0X0 
— B:  70X0 
— C:  30X0 
— D:  00X0 
— E:  03X0 
— F:  07X0 
— G:  0XX0 
 
Ramfärg: X070 
 
All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit. 
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Bilaga 2 
 

INFORMATIONSBLAD 
 
Informationsbladet skall innehålla följande information i angiven ordning. Informatio-
nen kan ges i form av en tabell som omfattar ett antal modeller från samma leverantör. 
I så fall skall informationen ges nära beskrivningen av apparaten. 
 
I informationsbladet kan finnas en bild av energimärket i färg eller svartvitt. Bilden i 
sig räcker inte som information, utan dessutom skall de uppgifter anges som inte ingår 
i energimärket. 
 
1. Leverantörens namn eller varumärke. 
 
2. Apparatens modellidentifikation. 
 
3. Apparatens energieffektivitetsklass enligt bilaga 4. Uttryckt som ”Energi-

effektivitetsklass … på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)”. 
När denna information ges i tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt 
att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbruk-
ning).  

 
4. När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EU:s 

miljömärke enligt rådets förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall 
skall överskriften lyda ”EU:s miljömärke” och angivelsen skall bestå av en kopia 
av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljö-
märkningsprogram. 

 
5. Tillverkarens namn, kod eller beteckning på det standardprogram som avses i in-

formationen på märket och i informationsbladet. 
 
6. Energiförbrukning i kWh per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som 

fastställts i överensstämmelse med provningsmetoderna i de standarder som avses 
i 3 §, uttryckt som ”energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvatten-
anslutning. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.” 

 
7. Diskeffektsklass enligt bilaga 4. Uttryckt som ”Diskeffektsklass … på en skala 

från A (bättre) till G (sämre).” Detta kan uttryckas på andra sätt förutsatt att det 
tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre). 

 
8. Torkeffektsklass enligt bilaga 4. Uttryckt som ”Torkeffekt… på en skala från A 

(bättre) till G (sämre).” Detta kan uttryckas på annat sätt förutsatt att det tydligt 
framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre). 

 
9. Apparatens kapacitet, antal standardkuvert, enligt anmärkning VIII i bilaga 1. 
 
10. Vattenförbrukning i liter för ett standardprogram enligt anmärkning IX i bilaga 1. 
 
11. Tid per diskomgång för standardprogram i överensstämmelse med provningsme-

toderna för de standarder som avses i 3 §. 
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12. Leverantörerna kan bifoga samma information som i punkterna 5 till 11 med avse-
ende på andra program. 

 
13. Den årliga medelförbrukningen av energi och vatten baserad på 220 gånger de för-

brukningsvärden som anges i punkterna 6 (energi) och 10 (vatten). Detta skall ut-
tryckas som ”Beräknad förbrukning per år (220 diskomgångar)”. 

 
14. Eventuellt buller vid disk med standardprogram enligt direktiv 86/594/EEG. 
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Bilaga 3 
 
 

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING 
 
I postorderkataloger och andra distansförsäljningssätt som avses i 6 § skall följande in-
formation anges i nämnd ordning: 
 

1. Energieffektivitetsklass (bilaga 2, punkt 3) 
 

2. Standardprogram (bilaga 2, punkt 5) 
 

3. Energiförbrukning (bilaga 2, punkt 6) 
 

4. Diskeffektsklass (bilaga 2, punkt 7 
 

5. Torkeffektsklass (bilaga 2, punkt 8) 
 

6. Kapacitet (bilaga 1, anmärkning VIII) 
 

7. Vattenförbrukning (bilaga 1, anmärkning IX) 
 

8. Beräknad årsförbrukning (220 diskomgångar), (bilaga 2, punkt 13) 
 

9. Buller (om så önskas), (bilaga 1, anmärkning X) 
 
När annan information i informationsbladet lämnas skall den utformas som det föreskrivs i bi-
laga 2 och inkluderas i tabellen ovan i den ordning som definierats för informationsbladet. 
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Bilaga  4 
 
 

EFFEKTIVITETSKLASS 
 
 
1. En apparats energieffektivitetsklass skall bestämmas på följande sätt: 
 
Referensförbrukningen CR skall beräknas på följande sätt: 
 
 CR = 1,35 + 0,025 x S om S ≥ 10 
 CR = 0,45 + 0,09 x S om S ≤ 9 
 
 där S är apparatens kapacitet i standardkuvert (bilaga 1, anmärkning VIII) 
 
Ett energieffektivitetsindex EI bestäms sedan som : EI =  C 
        CR 
 
 där C är lika med apparatens energiförbrukning (bilaga 1, anmärkning V) 
 
 
Energieffektivitetsklasserna bestäms sedan i enlighet med tabell 1: 
 

TABELL 1 
 

Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindex EI 
A EI <0,64 
B 0,64 ≤ EI < 0,76 
C 0,76 ≤ EI < 0,88 
D 0,88 ≤ EI < 1,00 
E 1,00 ≤ EI < 1,12 
F 1,12 ≤ EI < 1,24 
G EI ≥ 1,24 

 
 
 
2. Apparatens diskeffektsklass bestäms i enlighet med tabell 2: 
 
 

TABELL 2 
 

Diskeffektsklass Diskeffektsindex PC i överensstämmelse med prov-
ningsmetoderna i de standarder som avses i 3 § 

A PC > 1,12 
B 1,12 ≥ PC > 1,00 
C 1,00 ≥ PC > 0,88 
D 0,88 ≥ PC > 0,76 
E 0,76 ≥ PC > 0,64 
F 0,64 ≥ PC > 0,52 
G 0,52 ≥ PC 
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3. Apparatens torkeffektsklass bestäms i enlighet med tabell 3: 
 

TABELL 3 
 

Torkeffektsklass Torkeffektsindex PD enligt de standarder som  
avses i   3 § 

A PD >1,08 
B 1,08 ≥ PD > 0,93 
C 0,93 ≥ PD > 0,78 
D 0,78 ≥ PD > 0,63 
E 0,63 ≥ PD > 0,48 
F 0,48 ≥ PD > 0,33 
G 0,33 ≥ PD 

 
 


