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Elektrické myčky nádobí, IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely,
společně se schválenými modifikacemi vypracovanými technickou komisí CLC/TC 59X Funkce
elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

•
nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2017-04-11
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-04-11
Tento dokument nahrazuje EN 50242:2008 / EN 60436:2008.

EN 50242:2016 / EN 60346:2016 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání
s EN 50242:2008 /
EN 60436:2008:

zavedení posuzování nové kombinované funkce čištění a sušení (kapitola 7);a.

nové údaje o měření rozšířené nejistoty (příloha ZB);b.

nové přílohy ZZA, ZZB a ZZC.c.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které doplňují kapitoly, články, poznámky,



tabulky, obrázky a přílohy v IEC 60436:2004, IEC 60436:2004/A1:2009 a IEC 60436:2004/A2:2012,
jsou označeny písmenem Z.

V tomto dokumentu jsou společné modifikace k mezinárodní normě napsány červeně.NP1)

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Pro vztah s Nařízeními EU č. 1059/2010, EU č. 1016/2010 a ES č. 1275/2008 viz informativní přílohy
ZZA, ZZB a ZZC, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60436:2004, IEC 60436:2004/A1:2009 a IEC 60436:2004/A2:2012 byl
schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.
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Úvod

Toto nové vydání EN 50242 / EN 60436 bylo vypracováno na základě mandátu M/481 pro CEN,
CENELEC a ETSI pro normalizaci na poli myček nádobí pro domácnost, který se týká směrnice
2009/125/ES Evropského parlamentu a rady a směrnice 2010/30/EU Evropského parlamentu a rady.

Mandát M/481 vydaný Evropskou komisí zahrnuje normalizační úkoly pro vyvinutí měření pro
zkoušení myček nádobí pro domácnost, které zajistí „aby budoucí harmonizovaná norma (normy)
obsahovala postup, který se vyhne naprogramování spotřebiče k rozpoznání zkušebních cyklů
a specifických reakcí na ně s vyloučením cyklu rozpoznání, který je aktivní pouze během výroby
spotřebiče“.

CLC/TC 59X/WG 2 identifikovala odlišné zkušební podmínky v předešlém vydání této normy
u posuzování čisticí schopnosti (znečištěná zkušební náplň) včetně příslušných měření spotřeby
energie a vody a posuzování funkce sušení (neznečištěné zkušební náplně) s vyloučením měření
spotřeby energie a vody jako hlavním potenciálním zdrojem pro spotřebič naprogramovaný
k rozpoznání zkušebních cyklů a specifických reakcí na ně. Proto bylo zavedeno vyhodnocování



kombinovaného čištění a sušení (CCD) pro zrušení bývalých odlišných zkušebních podmínek a pro
zvýšení shody s běžnými reálnými životními podmínkami v domácnosti.

Tento dokument předkládá veškeré společné modifikace pro používání IEC 60436:2004/A1:2009
a IEC 60436:2004/A2:2012 v Evropě. Podle toho obsahuje změny provedené
v EN 50242:2008/A11:2012 /
EN 60436:2008/A11:2012.

Dále tento dokument předkládá modifikace k příloze O „Další hlediska spotřeby energie myček
nádobí“ založené na návrhu FDIS IEC 60436 4. vydání vypracované SC 59A Elektrické myčky
nádobí IEC/TC59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro elektrické myčky nádobí pro domácnost, které jsou napájeny teplou
a/nebo studenou vodou.

Předmětem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických myček
nádobí pro
domácnost a popsat normalizované metody pro měření těchto charakteristik.

Tato norma se nezabývá bezpečností ani funkčními požadavky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


