
II 

(Nem jogalkotási aktusok) 

RENDELETEK 

A BIZOTTSÁG 392/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 

(2012. március 1.) 

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek 
energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb 
erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termék
ismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 
2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és külö
nösen annak 10. cikkére, 

mivel: 

(1) A 2010/30/EU irányelv értelmében a Bizottság felhatal
mazáson alapuló jogi aktusokat köteles elfogadni az 
olyan energiával kapcsolatos termékek címkézésére 
vonatkozóan, amelyekben megvan a lehetőség a jelentős 
energiamegtakarításra, és amelyek azonos rendeltetésű 
típusainak műszaki jellemzői jelentős eltérést mutatnak. 

(2) A háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézé
sére vonatkozó előírásokat a 92/75/EGK tanácsi irány
elvnek a háztartási elektromos szárítógépek energiafo
gyasztásának címkézése tekintetében való végrehajtásáról 
szóló, 1995. május 23-i 95/13/EK bizottsági irányelv ( 2 ) 
állapította meg. 

(3) Az Unión belül a háztartási szárítógépek a háztartási 
szektor teljes energiaszükségletének jelentős részét teszik 
ki. Az energiafelhasználás hatékonyságának eddig elért 
javulásán túl a háztartási szárítógépek energiafogyasztása 
még jelentősen csökkenthető. 

(4) A 95/13/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, 
ebben a rendeletben pedig új rendelkezéseket szükséges 

megállapítani annak biztosítása érdekében, hogy az ener
giafogyasztást jelölő címke dinamikusan ösztönözze a 
szállítókat a háztartási szárítógépek energiahatékonysá
gának további javítására, és felgyorsítsa az energiahaté
kony technológiákra történő piaci átállást. 

(5) A háztartási kombinált mosó-szárító gépekkel a 
92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált 
mosó-szárító gépek energiafogyasztásának címkézése 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1996. szep
tember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelv ( 3 ) foglalkozik. 
Sajátos jellemzői miatt ezt a termékkört nem indokolt e 
rendelet hatálya alá vonni. 

(6) A címkén feltüntetett információkat olyan megbízható, 
pontos és megismételhető mérési eljárások eredményei 
alapján kell meghatározni, amelyek igazodnak az általá
nosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, 
ezenbelül – ha rendelkezésre állnak – a műszaki szabvá
nyok és szabályok terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) I. 
mellékletében felsorolt európai szabványügyi testületek 
által elfogadott harmonizált szabványokhoz. 

(7) Ennek a rendeletnek meg kell állapítania a háztartási 
szárítógépek – beleértve a gáztüzelésű szárítógépeket is 
– címkéjének egységes tartalmi és formai követelményeit. 

(8) Ezen túlmenően ennek a rendeletnek meg kell határoznia 
a háztartási szárítógépek „műszaki dokumentációjára” és 
„termékismertető adatlapjára” vonatkozó követelménye
ket. 

(9) Ennek a rendeletnek meg kell továbbá határoznia azokat 
az adatokat, amelyeket a háztartási szárítógépek minden
nemű távértékesítésekor és reklámozásakor meg kell adni, 
és a műszaki promóciós anyagokban fel kell tüntetni.
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(10) Indokolt rendelkezni ennek a rendeletnek a technológia 
fejlődését követő felülvizsgálatáról. 

(11) A 95/13/EK irányelvről e rendeletre való áttérés 
megkönnyítése érdekében az e rendelettel összhangban 
címkézett háztartási szárítógépeket a 95/13/EK irány
elvvel összhangban lévőnek kell tekinteni. 

(12) A 95/13/EK irányelvet mindezeknek megfelelően hatá
lyon kívül kell helyezni, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Tárgy és hatály 

(1) Ez a rendelet címkézési és kiegészítő termékinformációs 
követelményeket állapít meg a villamosenergia-hálózatról 
üzemelő, a gáztüzelésű és a beépíthető háztartási szárítógépekre, 
beleértve a nem háztartási használatra értékesített ilyen típusú 
készülékeket is. 

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a háztartási kombinált 
mosó-szárító gépekre és a háztartási centrifugákra. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatá
rozásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában: 

1. „háztartási szárítógép”: textilanyagoknak felmelegített leve
gővel átjárt forgódobban megvalósított sokszori átforgatás 
útján történő szárítására szolgáló, elsősorban nem üzleti 
tevékenység keretében való felhasználásra tervezett készü
lék; 

2. „beépíthető háztartási szárítógép”: szekrénybe, fal külön e 
célra kialakított mélyedésébe vagy más hasonló helyre 
beszerelendő olyan háztartási szárítógép, amelynek üzembe 
helyezése bútorszerelési műveletek elvégzését igényli; 

3. „háztartási kombinált mosó-szárító gép”: olyan háztartási 
mosógép, amely mind centrifugáló funkciót, mind – jellem
zően melegítésen és sokszori átforgatáson alapuló – textil
anyag-szárító funkciót tartalmaz; 

4. „háztartási centrifuga”: olyan, a kereskedelemben pusztán 
„centrifuga” néven is forgalmazott készülék, amely a vizet 
a textilanyagból a forgódobban fellépő centrifugális erő 
segítségével távolítja el, majd a gépből egy automatikus 
szivattyú útján kiüríti, és amelyet elsősorban nem üzleti 
tevékenység keretében való felhasználásra terveztek; 

5. „légkivezetéses szárítógép”: olyan szárítógép, amely friss 
levegőt szív be és vezet át a textilanyagokon, majd az így 
keletkező nedves levegőt a helyiség légterébe vagy azon 
kívülre kivezeti; 

6. „kondenzációs szárítógép”: olyan szárítógép, amely 
tartalmaz egy, a szárítási folyamathoz felhasznált levegő 
nedvességtartalmának (akár kondenzáció útján, akár más 
módon történő) eltávolítására szolgáló készüléket; 

7. „automata szárítógép”: olyan szárítógép, amely megszakítja 
a szárítási folyamatot, ha – például a vezetési tulajdonságok 
vagy a hőmérséklet érzékelése útján – azt észleli, hogy a 
töltet nedvességtartalma egy bizonyos értéket elér; 

8. „nem automata szárítógép”: olyan szárítógép, amely egy 
előre meghatározott időtartam elteltével – rendszerint 
időkapcsoló segítségével – leállítja a szárítási folyamatot, 
ugyanakkor azonban kézzel is kikapcsolható; 

9. „program”: műveletek előre meghatározott sorozata, 
amelyet a szállító bizonyos típusú textilanyagok szárítására 
alkalmasnak nyilvánít; 

10. „ciklus”: a kiválasztott program által meghatározott egy 
darab teljes szárítási folyamat; 

11. „programidő”: a program elindításától a program befejező
déséig eltelő idő, a végfelhasználó által esetleg beprogramo
zott késleltetés nélkül; 

12. „előírt kapacitás”: a szállító használati utasítása szerint 
megtöltött háztartási szárítógépben a kiválasztott prog
rammal kezelhető adott típusú száraz textilanyagnak a szál
lító által kg-ban, 0,5 kg-ra kerekítve megadott maximális 
tömege; 

13. „részleges töltet”: egy adott program esetében a háztartási 
szárítógép előírt kapacitásának fele; 

14. „kondenzációhatékonyság”: a kondenzációs szárítógép által 
kondenzált nedvesség tömegének és a ciklus végéig a 
töltetből eltávolított nedvesség tömegének hányadosa; 

15. „kikapcsolt üzemmód”: a háztartási szárítógép azon álla
pota, amely normál használat során a készüléken lévő, 
végfelhasználói használatra szánt és a végfelhasználó 
számára hozzáférhető kezelőgombok vagy kapcsolók 
működtetésével történő kikapcsolás útján idézhető elő 
azon legkisebb villamosenergia-fogyasztás elérése érdeké
ben, amely a szállító utasításainak megfelelő használat 
során meghatározatlan ideig fenntartható, miközben a 
háztartási szárítógép az áramforrásra van csatlakoztatva; 
ha nincsenek a végfelhasználó számára hozzáférhető keze
lőgombok vagy kapcsolók, akkor a kikapcsolt üzemmód 
azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztar
tási szárítógép magától állandósult villamosenergia-fogyasz
tási állapotra tér át; 

16. „bekapcsolva hagyott üzemmód”: az a legkisebb villamos
energia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése 
után a végfelhasználó további beavatkozása nélkül (a 
háztartási szárítógép kiürítését nem számítva) meghatá
rozatlan ideig fennmaradhat; 

17. „egyenértékű háztartási szárítógép”: a háztartási szárító
gépek olyan forgalomban lévő modellje, amely a háztartási 
szárítógépek ugyanazon szállító által más kereskedelmi kód 
alatt forgalomba hozott másik modelljével megegyező előírt 
kapacitással, műszaki és üzemi jellemzőkkel, energiafo
gyasztással, adott esetben kondenzációhatékonysággal, a 
normál pamutprogramhoz tartozó programidővel és 
szárítás közbeni levegőbeli akusztikus zajkibocsátással 
rendelkezik;
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18. „végfelhasználó”: a háztartási szárítógépet megvásároló vagy 
azt várhatóan megvásároló fogyasztó; 

19. „értékesítés helye”: olyan hely, ahol eladás, bérlet vagy rész
letvásárlás céljából háztartási szárítógépeket állítanak ki 
vagy kínálnak megvásárlásra; 

20. „normál pamutprogram”: a pamut ruhanemű szárítására 
szolgáló azon ciklus, amelynek során a töltet nedvességtar
talma a kezdeti 60 %-ról 0 %-ra csökken. 

3. cikk 

A szállítók kötelezettségei 

A szállítók kötelesek gondoskodni a következőkről: 

a) minden háztartási szárítógép el legyen látva egy, az I. mellék
letben meghatározott formai és tartalmi követelményeket 
kielégítő nyomtatott címkével; 

b) a terméket egy, a II. melléklet szerinti termékismertető 
adatlap kísérje; 

c) a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt 
kérésre a tagállami hatóságok és a Bizottság megkapják; 

d) ha a háztartási szárítógépek egy adott modelljére vonatkozó 
reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos 
információkat is tartalmaz, akkor a reklámanyag tartalmazza 
az energiahatékonysági osztály megjelölését is; 

e) a háztartási szárítógépek egyes modelljeinek sajátos műszaki 
jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szere
peljen az adott készüléktípus energiahatékonysági osztálya. 

4. cikk 

A kereskedők kötelezettségei 

A kereskedők kötelesek gondoskodni a következőkről: 

a) az értékesítés helyén kiállított háztartási szárítógépek külső 
borításának elején vagy tetején – jól látható helyen – el 
legyen helyezve a szállítók által a 3. cikk a) pontjának 
megfelelően kiállított címke; 

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon háztar
tási szárítógépek forgalmazása, amelyeket a 2010/30/EU 
irányelv 7. cikkében foglaltak szerint a végfelhasználóknak 
nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a szállítók által e 
rendelet IV. mellékletének megfelelően megadott informáci
ókkal történjék; 

c) ha a háztartási szárítógépek egy adott modelljére vonatkozó 
reklámanyag energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos 
információkat is tartalmaz, akkor a reklámanyag tartalmazza 
az energiahatékonysági osztály megjelölését is; 

d) a háztartási szárítógépek egyes modelljeinek sajátos műszaki 
jellemzőit ismertető műszaki promóciós anyagokban szere
peljen az adott készüléktípus energiahatékonysági osztály
ának megjelölése. 

5. cikk 

Mérési módszerek 

A 3. és a 4. cikkben felsorolt információkat olyan megbízható, 
pontos és megismételhető mérési eljárások alapján kell megálla
pítani, amelyek igazodnak a technika mindenkori állása szerinti, 
általánosan korszerűként elfogadott mérési és számítási 
módszertanhoz. 

6. cikk 

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok 

A tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárás szerint 
ellenőrzik, hogy egy adott készülék teljesíti-e a megadott ener
giahatékonysági osztállyal, a ciklusonkénti energiafogyasztással, 
a ciklusonkénti vízfogyasztással, adott esetben a kondenzáció
hatékonysággal, az előírt kapacitással, a kikapcsolt és a bekap
csolva hagyott üzemmódhoz tartozó villamosenergia-fogyasztás
sal, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamával, a program
idővel és a levegőbeli akusztikus zajkibocsátással kapcsolatban 
meghatározott követelményeket. 

7. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai haladás fényében 
legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizs
gálja. Ennek során megvizsgálja különösen az V. melléklet 
szerinti vizsgálati tűréseket. 

8. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A 95/13/EK irányelv 2012. május 29-i hatályát veszti. 

9. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) 
pontja nem alkalmazandó a 2012. szeptember 29. előtt közzé
tett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós 
anyagokra. 

(2) A 2012. május 29-i előtt forgalomba hozott háztartási 
szárítógépeknek a 95/13/EK irányelv rendelkezéseit kell teljesí
teniük. 

(3) Az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő és 
2012. május 29-i előtt forgalomba hozott vagy eladásra, 
bérletre vagy részletvásárlásra kínált háztartási szárítógépek 
esetében úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 
95/13/EK irányelv előírásainak. 

10. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit 2012. május 29-i kell alkalmazni. A 
3. cikk d) és e) pontját, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontját 
azonban 2012. szeptember 29-tól kell alkalmazni.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2012. március 1-jén. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET 

A címke 

1. A LÉGKIVEZETÉSES HÁZTARTÁSI SZÁRÍTÓGÉPEK CÍMKÉJE 

1.1. A légkivezetéses háztartási szárítógépek címkéjén az alábbi adatoknak kell szerepelniük: 

I. a szállító neve vagy védjegye; 

II. a szállító által megadott modellazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján a háztartási 
szárítógépek egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők 
egymástól;
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III. a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A háztartási szárí
tógép energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála 
megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével; 

IV. a VII. mellékletnek megfelelően meghatározott AE C súlyozott éves energiafogyasztás kWh/év-ben, a legköze
lebbi egész számra felfelé kerekítve; 

V. a háztartási szárítógép modelljére vonatkozó adatok; 

VI. a teljes töltetű normál pamutprogram ciklusideje percben, a legközelebbi egész számra kerekítve; 

VII. a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitás kg-ban; 

VIII. a teljes töltetű normál pamutprogram szárítási szakaszához tartozó hangteljesítményszint (súlyozott átlagos 
érték – L WA ) dB-ben, a legközelebbi egész számra kerekítve. 

1.2. A légkivezetéses háztartási szárítógépek címkéjének teljesítenie kell az e melléklet 4. pontjában található formai 
követelményeket. Ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alapján megkapta az 
Európai Unió ökocímkéjét, akkor az ökocímke másolata is feltüntethető.
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2. A KONDENZÁCIÓS HÁZTARTÁSI SZÁRÍTÓGÉPEK CÍMKÉJE 

2.1 Az 1.1. pontban felsorolt adatokon túlmenően a kondenzációs háztartási szárítógépek címkéjén fel kell tüntetni: 

IX. a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott kondenzációhatékonysági osztályt. 

2.2. A kondenzációs háztartási szárítógépek címkéjének teljesítenie kell az e melléklet 4. pontjában található formai 
követelményeket. Ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az 
ökocímke másolata is feltüntethető.
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3. A GÁZTÜZELÉSŰ HÁZTARTÁSI SZÁRÍTÓGÉPEK CÍMKÉJE 

3.1. A gáztüzelésű háztartási szárítógépek címkéjén fel kell tüntetni az 1.1. pontban felsorolt adatokat. 

3.2. A gáztüzelésű háztartási szárítógépek címkéjének teljesítenie kell az e melléklet 4. pontjában meghatározott formai 
követelményeket. Ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta az Európai Unió ökocímkéjét, akkor az 
ökocímke másolata is feltüntethető. 

4. A CÍMKE KIALAKÍTÁSA 

4.1. A légkivezetéses háztartási szárítógépek címkéjének formai követelményeit az alábbi ábra mutatja.
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Ezek a következők: 

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét ennél nagyobb méretben 
nyomtatják ki, a tartalomnak ezzel arányosnak kell maradnia. 

b) A háttér legyen fehér. 

c) A használható színek a CMYK-kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, 
a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. 

d) A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra 
szerint): 

Az EU-címke szegélye: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00. 

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és „Energia” mező (együtt): széles
ség: 92 mm, magasság: 17 mm. 

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm. 

A-tól G-ig terjedő skála 

— Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 0,75 mm – színek: 

legfelső osztály: X-00-X-00, 

második osztály: 70-00-X-00, 

harmadik osztály: 30-00-X-00, 

negyedik osztály: 00-00-X-00, 

ötödik osztály: 00-30-X-00, 

hatodik osztály: 00-70-X-00, 

utolsó osztály: 00-X-X-00. 

— Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energiahatékonysági osztály 

— Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete. 

— Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 18 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energia 

— Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetű, 100 % fekete. 

Súlyozott éves energiafogyasztás 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 30 pt, 100 % fekete. 

— Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.
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Háztartási szárítógép típusa 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

Ciklusidő 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Mért töltőkapacitás 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Hangteljesítményszint 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Csillaggal jelölt szöveg Calibri regular 6 pt, 100 % fekete. 

A beszállító neve vagy védjegye 

A beszállító által megadott modellazonosító 

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 92 mm × 15 mm nagyságú hely áll rendelkezésre 
a címkén. 

A rendelet száma: Calibri bold 9 pt, 100 % fekete. 

4.2. A kondenzációs háztartási szárítógépek címkéjének formai követelményeit az alábbi ábra mutatja.
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Ezek a következők: 

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét ennél nagyobb méretben 
nyomtatják ki, a tartalomnak ezzel arányosnak kell maradnia. 

b) A háttér legyen fehér. 

c) A használható színek a CMYK-kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, 
a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. 

d) A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra 
szerint): 

Az EU-címke szegélye: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00. 

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és „Energia” mező (együtt): széles
ség: 92 mm, magasság: 17 mm. 

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm. 

A-tól G-ig terjedő skála 

— Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 0,75 mm – színek: 

legfelső osztály: X-00-X-00, 

második osztály: 70-00-X-00, 

harmadik osztály: 30-00-X-00, 

negyedik osztály: 00-00-X-00, 

ötödik osztály: 00-30-X-00, 

hatodik osztály: 00-70-X-00, 

utolsó osztály: 00-X-X-00. 

— Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energiahatékonysági osztály 

— Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete. 

— Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 18 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energia 

— Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetű, 100 % fekete. 

Súlyozott éves energiafogyasztás 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 30 pt, 100 % fekete. 

— Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.
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Háztartási szárítógép típusa 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

Ciklusidő 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Mért töltőkapacitás 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Hangteljesítményszint 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Csillaggal jelölt szöveg Calibri regular 6 pt, 100 % fekete. 

A beszállító neve vagy védjegye 

A beszállító által megadott modellazonosító 

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 92 mm × 15 mm nagyságú hely áll rendelkezésre 
a címkén. 

A rendelet száma: Calibri bold 9 pt, 100 % fekete. 

Kondenzációhatékonysági osztály: 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete és Calibri bold 22 pt, vízszintes 
átméretezés 75 %, 100 % fekete. 

4.3. A gáztüzelésű háztartási szárítógépek címkéjének formai követelményeit az alábbi ábra mutatja.

HU L 123/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.5.9.



HU 2012.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/15



Ezek a következők: 

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét ennél nagyobb méretben 
nyomtatják ki, a tartalomnak ezzel arányosnak kell maradnia. 

b) A háttér legyen fehér. 

c) A használható színek a CMYK-kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, 
a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete. 

d) A címkének az alábbiakban felsorolt összes formai követelménynek meg kell felelnie (számozás a fenti ábra 
szerint): 

Az EU-címke szegélye: 5 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

EU-logó – szín: X-80-00-00 és 00-00-X-00. 

„Energia” mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és „Energia” mező (együtt): széles
ség: 92 mm, magasság: 17 mm. 

Logók alatti lénia: 1 pt – szín: 100 % cián – hossz: 92,5 mm. 

A-tól G-ig terjedő skála 

— Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 0,75 mm – színek: 

legfelső osztály: X-00-X-00, 

második osztály: 70-00-X-00, 

harmadik osztály: 30-00-X-00, 

negyedik osztály: 00-00-X-00, 

ötödik osztály: 00-30-X-00, 

hatodik osztály: 00-70-X-00, 

utolsó osztály: 00-X-X-00. 

— Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 12 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energiahatékonysági osztály 

— Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete. 

— Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetű, fehér; „+” jelzés: Calibri bold 18 pt, fehér, egy sorba rendezett. 

Energia 

— Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetű, 100 % fekete. 

Súlyozott éves energiafogyasztás 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 30 pt, 100 % fekete. 

— Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

HU L 123/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.5.9.



Háztartási szárítógép típusa 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

Ciklusidő 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Mért töltőkapacitás 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Hangteljesítményszint 

— Piktogram az ábra szerint 

— Szegély: 2 pt – szín: 100 % cián – lekerekített sarkok: 3,5 mm. 

— Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete. 

Csillaggal jelölt szöveg Calibri regular 6 pt, 100 % fekete. 

A beszállító neve vagy védjegye 

A beszállító által megadott modellazonosító 

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 92 mm × 15 mm nagyságú hely áll rendelkezésre 
a címkén. 

A rendelet száma: Calibri bold 9 pt, 100 % fekete.
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II. MELLÉKLET 

Termékismertető adatlap 

1. A háztartási szárítógép termékismertető adatlapján az alábbiak szerinti sorrendben meg kell adni, továbbá a termék
ismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban szerepeltetni kell: 

a) a szállító nevét vagy védjegyét; 

b) a szállító által megadott modellazonosítót, vagyis azt az (általában alfanumerikus) kódot, amely alapján a háztartási 
szárítógépek egyazon védjeggyel vagy szállítónévvel forgalmazott különböző modelljei megkülönböztethetők 
egymástól; 

c) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitást kilogramm pamuttöltetben; 

d) a háztartási szárítógép működési elvét (légkivezetéses, kondenzációs vagy gáztüzelésű); 

e) a VI. melléklet 1. pontja szerinti energiahatékonysági osztályt; 

f) a villamosenergia-hálózatról üzemelő háztartási szárítógép esetében: 

az AE C súlyozott éves energiafogyasztást egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energiafo
gyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és 
a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a 
készülék üzemeltetési módjától”; 

gáztüzelésű háztartási szárítógép esetében: 

az AE C(Gas) súlyozott éves energiafogyasztást egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energia
fogyasztás: X kWh(gáz)/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási 
cikluson alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától”; 

és 

az AE C(Gas)el súlyozott éves energiafogyasztást egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energia
fogyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson 
és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a 
készülék üzemeltetési módjától”; 

g) azt, hogy a háztartási szárítógép „automata szárítógép” vagy „nem automata szárítógép”-e; 

h) ha a háztartási szárítógép a 66/2010/EK rendelet alapján elnyerte az Európai Unió ökocímkéjét, akkor esetleg erre 
való utalást; 

i) a teljes és a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás értékét (E dry , E dry½ , Eg dry , Eg dry½ , 
Eg dry,a , Eg dry½,a ); 

j) a kikapcsolt (P o ) és a teljes töltetű normál pamutprogram mellett bekapcsolva hagyott (P l ) üzemmódhoz tartozó 
villamosenergia-fogyasztást; 

k) ha a háztartási szárítógép rendelkezik önálló energiagazdálkodási funkcióval, akkor a bekapcsolva hagyott 
üzemmód időtartamát; 

l) arra vonatkozó utalást, hogy a teljes és a részleges töltet melletti „normál pamutprogram” az a normál nedves 
pamut ruhaneműk szárítására alkalmas standard szárítóprogram, amelyre a címkén és a termékismertető adatlapon 
megadott adatok vonatkoznak, és amely a pamut ruhaneműk esetében az energiafogyasztás szempontjából a 
leghatékonyabb; 

m) a teljes és a részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott programidejét (T t ) percben, a legközelebbi egész 
számra kerekítve, valamint a teljes töltetű normál pamutprogram (T dry ) és a részleges töltetű normál pamutprogram 
(T dry½ ) programidejét percben, a legközelebbi egész számra kerekítve;
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n) kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott kondenzá
cióhatékonysági osztályt, a következő szöveggel: „Kondenzációhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) 
A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán: X”; ugyanez az információ más módon is megadható, amennyiben egyér
telmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed; 

o) kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a teljes és a részleges töltetű normál pamutprogram átlagos konden
zációhatékonyságát (C dry és C dry½ ) és súlyozott kondenzációhatékonyságát (C t ) százalékban, a legközelebbi egész 
számra kerekítve; 

p) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó hangteljesítményszint értékét (súlyozott átlagos érték – L WA ) dB- 
ben, a legközelebbi egész számra kerekítve; 

q) ha a háztartási szárítógép beépíthető, akkor ilyen értelmű utalást. 

2. Egyetlen termékismertető adatlap a háztartási szállítógépek ugyanazon szállító által szállított több modelljére is 
vonatkozhat. 

3. Az adatlapon feltüntetendő információk a címke – akár színes, akár fekete-fehér – másolata formájában is megadhatók. 
Ilyenkor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsoroltak közül a címkén nem szerepel
nek.
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III. MELLÉKLET 

Műszaki dokumentáció 

1. A 3. cikk c) pontjában előírt műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell: 

a) a szállító nevét és címét; 

b) a háztartási szárítógép modelljének olyan általános leírását, amely elegendő a modell egyértelmű és könnyű 
azonosításához; 

c) az alkalmazott harmonizált szabványok jelzetét, ha vannak ilyenek; 

d) az alkalmazott más műszaki szabványok és előírások megjelölését, ha vannak ilyenek; 

e) a szállító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét és aláírását; 

f) a mérések következő műszaki paramétereit: 

i. a villamosenergia-hálózatról üzemelő háztartási szárítógép esetében: 

a teljes és a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás (E dry , E dry½ , Eg dry , Eg dry½ , Eg dry,a , 
Eg dry½,a ); 

gáztüzelésű háztartási szárítógép esetében: 

az AE C(Gas) súlyozott éves energiafogyasztás egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energi
afogyasztás: X kWh(gáz)/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási 
cikluson alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától”; 

és 

az AE C(Gas)el súlyozott éves energiafogyasztás egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Ener
giafogyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási 
cikluson és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás 
függ a készülék üzemeltetési módjától”; 

ii. villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban; 

iii. a teljes töltetű normál pamutprogram (T dry ) és a részleges töltetű normál pamutprogram (T dry½ ) programideje 
percben, a legközelebbi egész számra kerekítve; 

iv. ha a háztartási szárítógép rendelkezik önálló energiagazdálkodási funkcióval, akkor a bekapcsolva hagyott 
üzemmód időtartama; 

v. kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a teljes töltetű (C dry ), valamint a részleges töltetű (C dry½ ) normál 
pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága; 

vi. a hangteljesítményszint; 

g) a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményeit. 

2. Ha a háztartási szárítógépek egy adott modelljére vonatkozóan a műszaki dokumentációban megadott információk 
számításos úton és/vagy más egyenértékű háztartási szárítógépekből való extrapoláció segítségével kerültek meghatá
rozásra, akkor a dokumentációnak részletesen tartalmaznia kell az elvégzett számításokat és/vagy extrapolációt, vala
mint az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében a szállító által végrehajtott kísérleti vizsgálatok 
adatait. A műszaki dokumentációban fel kell sorolni az egyenértékű háztartási szárítógépek mindazon modelljeit, 
amelyekre vonatkozóan az információk előállítása ugyanígy történt.
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IV. MELLÉKLET 

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék 
megtekintésére 

1. A 4. cikk b) pontjában előírt információkat a következő sorrendben kell megadni: 

a) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitás kilogramm pamutban; 

b) a háztartási szárítógép működési elve (légkivezetéses, kondenzációs vagy gáztüzelésű); 

c) energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontja szerint; 

d) a villamosenergia-hálózatról üzemelő háztartási szárítógép esetében: 

az AE C súlyozott éves energiafogyasztás a legközelebbi egész számra felfelé kerekítve, a következő szöveggel: 
„Energiafogyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási 
cikluson és a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás 
függ a készülék üzemeltetési módjától”; 

gáztüzelésű háztartási szárítógép esetében: 

az AE C(Gas) súlyozott éves energiafogyasztás egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energiafo
gyasztás: X kWh(gáz)/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási 
cikluson alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a készülék üzemeltetési módjától”; 

és 

az AE C(Gas)el súlyozott éves energiafogyasztás egy tizedesjegyre felfelé kerekítve, a következő szöveggel: „Energiafo
gyasztás: X kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és 
a kis villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás függ a 
készülék üzemeltetési módjától”; 

e) arra való utalás, hogy automata vagy nem automata háztartási szárítógépről van-e szó; 

f) a teljes és a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás értéke (E dry , E dry½ , Eg dry , Eg dry½ , 
Eg dry,a , Eg dry½,a ) két tizedesjegyre felfelé kerekítve, a VII. melléklet szerint meghatározva; 

g) a kikapcsolt (P o ) és a teljes töltetű normál pamutprogram mellett bekapcsolva hagyott (P l ) üzemmódhoz tartozó 
villamosenergia-fogyasztás; 

h) a teljes töltetű normál pamutprogram (T dry ) és a részleges töltetű normál pamutprogram (T dry½ ) programideje 
percben, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet szerint meghatározva; 

i) kondenzációs háztartási szárítógépek esetében a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott kondenzá
cióhatékonysági osztály; 

j) a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó hangteljesítményszint (súlyozott átlagos érték – L WA ) dB-ben, a 
legközelebbi egész számra kerekítve; 

k) ha a háztartási szárítógép beépíthető, akkor ilyen értelmű utalás. 

2. Ha az információszolgáltatás a termékismertető adatlapon szereplő más adatokra is kiterjed, akkor ezeket az adatokat a 
II. mellékletben meghatározott formában és sorrendben kell megadni. 

3. Az e melléklet alapján rendelkezésre bocsátott információkat olvasható betűméretben és betűtípussal kell nyomtatni, 
vagy másként megjeleníteni.
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V. MELLÉKLET 

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok 

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan 
megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely igazodik az általánosan korszerűként elfogadott 
módszertanhoz, és amely vélhetően kis bizonytalanságú eredményeket szolgáltat. 

A tagállami hatóságok a 3. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen 
háztartási szárítógépet vetnek vizsgálat alá. Ha a mért paraméterek az 1. táblázatban meghatározott tűrések figyelembe
vételével nem felelnek meg a szállító által megadott értékeknek, akkor a méréseket három további háztartási szárítógépen 
is el kell végezni. Az említett három további háztartási szárítógépen mért értékek számtani közepének az 1. táblázatban 
meghatározott tűrések figyelembevételével meg kell felelnie a szállító által megadott értékeknek. 

Ha a fenti feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell és az egyéb egyenértékű háztartásiszárítógép- 
modellek nem felelnek meg a 3. és a 4. cikkben előírt követelményeknek. 

1. táblázat 

Mért paraméter Vizsgálati tűrés 

Súlyozott éves energiafogyasztás A mért érték az AE C előírt értékét (*) legfeljebb 6 %-kal haladhatja 
meg. 

Súlyozott energiafogyasztás A mért érték az E t előírt értékét legfeljebb 6 %-kal haladhatja meg. 

Súlyozott kondenzációhatékonyság A mért érték a C t előírt értékénél legfeljebb 6 %-kal lehet kisebb. 

Súlyozott programidő A mért érték a T t előírt értékét legfeljebb 6 %-kal haladhatja meg. 

Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt és bekap
csolva hagyott üzemmódban 

A P o és a P l villamosenergia-fogyasztás 1,00 W-nál nagyobb mért 
értéke legfeljebb 6 %-kal haladhatja meg az előírt értéket. A P o és a 
P l villamosenergia-fogyasztás 1,00 W-nál kisebb vagy azzal egyenlő 
mért értéke legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt értéket. 

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama A mért érték a T l előírt értékét legfeljebb 6 %-kal haladhatja meg. 

L WA hangteljesítményszint A mért érték nem haladhatja meg az előírt értéket. 

(*) Az előírt érték a szállító által megadott érték. A 6 %-os mérési bizonytalanság a címkézésre, illetve a környezetbarát tervezésre 
vonatkozó új követelmények ellenőrzése céljából alkalmazott, teljes és részleges töltetű ciklusokkal végrehajtott új mérési módszerek 
jelenlegi elfogadott laboratóriumi mérési hibájának felel meg.
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VI. MELLÉKLET 

Energiahatékonysági és kondenzációhatékonysági osztályok 

1. ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK 

A háztartási szárítógépeket energiahatékonyságuk szempontjából az EEI energiahatékonysági mutató alapján, az 1. 
táblázatnak megfelelően kell energiahatékonysági osztályokba sorolni. 

A háztartási szárítógépek EEI energiahatékonysági mutatóját a VII. melléklet 1. pontja szerint kell meghatározni. 

1. táblázat 

Energiahatékonysági osztályok 

Energiahatékonysági osztály Energiahatékonysági mutató 

A+++ (leghatékonyabb) EEI < 24 

A++ 24 ≤ EEI < 32 

A+ 32 ≤ EEI < 42 

A 42 ≤ EEI < 65 

B 65 ≤ EEI < 76 

C 76 ≤ EEI < 85 

D (legkevésbé hatékony) 85 ≤ EEI 

2. KONDENZÁCIÓHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK 

A kondenzációs háztartási szárítógépeket kondenzációhatékonyságuk szempontjából a C t súlyozott kondenzációhaté
konyság alapján, a 2. táblázatnak megfelelően kell kondenzációhatékonysági osztályokba sorolni. 

A kondenzációs háztartási szárítógépek C t súlyozott kondenzációhatékonyságát a VII. melléklet 2. pontja szerint kell 
meghatározni. 

2. táblázat 

Kondenzációhatékonysági osztályok 

Kondenzációhatékonysági osztály Súlyozott kondenzációhatékonyság 

A (leghatékonyabb) C t > 90 

B 80 < C t ≤ 90 

C 70 < C t ≤ 80 

D 60 < C t ≤ 70 

E 50 < C t ≤ 60 

F 40 < C t ≤ 50 

G (legkevésbé hatékony) C t ≤ 40
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VII. MELLÉKLET 

Az energiahatékonysági mutató és a súlyozott kondenzációhatékonyság számítása 

1. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ SZÁMÍTÁSA 

A háztartási szárítógépek egy adott modellje esetében az energiahatékonysági mutató a háztartási szárítógép teljes és 
részleges töltetű normál pamutprogram melletti súlyozott éves energiafogyasztása elosztva a készülék standard éves 
energiafogyasztásával. 

a) Az EEI energiahatékonysági mutatót a következőképpen kell meghatározni, majd egy tizedesjegyre kerekíteni kell: 

EEI ¼ 
AE C 

SAE C 
Ü 100 

ahol: 

AE C a háztartási szárítógép súlyozott éves energiafogyasztása, 

SAE C a háztartási szárítógép standard éves energiafogyasztása. 

b) Az SAE C standard éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd két tizedes
jegyre kerekíteni kell: 

— a nem légkivezetéses háztartási szárítógépekre: 

SAE C = 140 × c 0,8 

— a légkivezetéses háztartási szárítógépekre: 

SAE C ¼ 140 Ü c 0;8 – 8 > > :30 Ü 
T t 
60 
9 > > ; 

ahol: 

c a háztartási szárítógép normál pamutprogramhoz tartozó előírt kapacitása, 

T t a normál pamutprogram súlyozott programideje. 

c) Az AE C súlyozott éves energiafogyasztást a következőképpen, kWh/év-ben kell meghatározni, majd két tizedes
jegyre kerekíteni kell: 

i. 

AE C ¼ E t Ü 160 þ 
" 

P o Ü 
525 600 – ðT t Ü 160Þ 

2 þ P l Ü 
525 600 – ðT t Ü 160Þ 

2 
# 

60 Ü 1 000 

ahol: 

E t a súlyozott energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve, 

P o a kikapcsolt üzemmódban, teljes töltetű normál pamutprogram esetén felvett teljesítmény 
W-ban, két tizedesjegyre kerekítve, 

P l a bekapcsolva hagyott üzemmódban, teljes töltetű normál pamutprogram esetén felvett teljesítmény W- 
ban, két tizedesjegyre kerekítve, 

T t a súlyozott programidő percben, a legközelebbi egész számra kerekítve, 

160 a szárítási ciklusok teljes éves száma. 

ii. Önálló energiagazdálkodási funkcióval ellátott háztartási szárítógép esetén, amikor a háztartási szárítógép a 
program befejezése után automatikusan kikapcsolt üzemmódra vált, az AE C súlyozott éves energiafogyasztás 
értékét a bekapcsolva hagyott üzemmód tényleges időtartamának figyelembevételével, a következő összefüggés 
segítségével kell meghatározni: 

AE C ¼ E t Ü 160 þ fðP l Ü T l Ü 160Þ þ P o Ü ½525 600 – ðT t Ü 160Þ – ðT l Ü 160Þâg 
60 Ü 1 000
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ahol: 

T l a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama teljes töltetű normál pamutprogram esetén percben, a legköze
lebbi egész számra kerekítve. 

d) A normál pamutprogram T t súlyozott programidejét a következőképpen, percben kell meghatározni, majd a 
legközelebbi egész számra kerekíteni kell: 

T t = (3 × T dry + 4 × T dry½ )/7 

ahol: 

T dry a teljes töltetű normál pamutprogram programideje percben, a legközelebbi egész számra kerekítve, 

T dry½ a részleges töltetű normál pamutprogram programideje percben, a legközelebbi egész számra kerekítve. 

e) Az E t súlyozott energiafogyasztást a következőképpen, kWh-ban kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekí
teni kell: 

E t = (3 × E dry + 4 × E dry½ )/7 

ahol: 

E dry a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre 
kerekítve, 

E dry½ a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre 
kerekítve. 

f) A gáztüzelésű háztartási szárítógépek teljes és részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasz
tását a következőképpen, kWh-ban kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell: 

E dry ¼ 
Eg dry 

f g 
þ Eg dry;a 

E dry½ ¼ 
Eg dry½ 

f g 
þ Eg dry½;a 

ahol: 

Eg dry a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó gázfogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve, 

Eg dry½ a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó gázfogyasztás kWh-ban, két tizedesjegyre kerekítve, 

Eg dry,a a teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó villamosenergia-fogyasztás (segédenergia) kWh-ban, két 
tizedesjegyre kerekítve, 

Eg dry½,a a részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó villamosenergia-fogyasztás (segédenergia) kWh-ban, 
két tizedesjegyre kerekítve, 

f g 2,5. 

2. SZÁMÍTÁSOK A „TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP” CÍMŰ II., A „MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ” CÍMŰ III. ÉS AZ 
„INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS AZOKBAN AZ ESETEKBEN, HA A VÉGFELHASZNÁLÓNAK NINCS LEHETŐSÉGE 
A KIÁLLÍTOTT TERMÉK MEGTEKINTÉSÉRE” CÍMŰ IV. MELLÉKLETBEN ELŐÍRT TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETEL
MÉNYEKHEZ 

Gáztüzelésű háztartási szárítógépek esetében a teljes és részleges töltetű normál pamutprogram végrehajtása során gáz 
formájában elfogyasztott energia mennyiségét a II., a III. és a IV. mellékletben előírt tájékoztatás céljából a követke
zőképpen, kWh(gáz) mértékegységben, két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni: 

AE C(Gas) = 160 × (3 × Eg dry + 4 × Eg dry1/2 )/7 

Gáztüzelésű háztartási szárítógépek esetében a teljes és részleges töltetű normál pamutprogram végrehajtása során 
villamos energia formájában elfogyasztott energia mennyiségét a II., a III. és a IV. mellékletben előírt tájékoztatás 
céljából a következőképpen, kWh mértékegységben, két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni: 

AE C(Gas)el = 160 × (3 × Eg dry,a + 4 × Eg dry1/2,a )/7 + ((P l × T l × 160) + P o × [525 600 – (T t × 160) – (T l × 160)])/60 × 1 000
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3. A SÚLYOZOTT KONDENZÁCIÓHATÉKONYSÁG SZÁMÍTÁSA 

Egy adott program kondenzációhatékonysága a kondenzációs háztartási szárítógép által kondenzált és a vízkamrában 
összegyűjtött nedvesség tömegének és a program által a töltetből eltávolított nedvesség tömegének hányadosa, ahol ez 
utóbbi mennyiség a próbatöltet szárítás előtti, nedves állapotban és szárítás utáni állapotban mért tömege közötti 
különbséggel egyenlő. A súlyozott kondenzációhatékonyság meghatározása során mind a teljes, mind a részleges 
töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonyságát figyelembe kell venni. 

Egy adott program C t súlyozott kondenzációhatékonyságát a következőképpen, százalékban kell meghatározni, majd a 
legközelebbi egész számra kerekíteni kell: 

C t = (3 × C dry + 4 × C dry½ )/7 

ahol: 

C dry a teljes töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága, 

C dry½ a részleges töltetű normál pamutprogram átlagos kondenzációhatékonysága. 

A C átlagos kondenzációhatékonyságot próbaüzemek során mért kondenzációhatékonyság-értékek alapján, száza
lékban kell meghatározni: 

C ¼ 
1 
ðn–1Þ X n 

j¼2 
8 > > : 

W wj 
W i – W f 

Ü 100 9 > > ; 

ahol: 

n a próbaüzemek száma, amelynek legalább négy, az adott programmal végrehajtott érvényes próbaüzemet kell 
felölelnie, 

j a próbaüzem jelzőszáma, 

W wj a j jelű próbaüzem során a vízkamrában összegyűlt víz tömege, 

W i a nedves próbatöltet szárítás előtti tömege, 

W f a próbatöltet szárítás utáni tömege.
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	A Bizottság 392/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. március 1.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

