
Додаток 5 
до Технічного регламенту 

 
Орієнтовні еталонні показники 

 
1. Орієнтовні еталонні показники для побутових пральних машин щодо 

споживання води та енергії, ефективності прання та рівня акустичного шуму в 
повітрі  

Орієнтовні еталонні показники для технологій, що існують на момент 
набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог екодизайну для 
побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин (далі – 
Технічний регламент), на ринку побутових пральних машин, що стосуються 
споживання води та енергії, а також рівня акустичного шуму в повітрі, під час 
прання/віджиму в стандартній програмі для бавовни 60 °C для номінальної 
ємності та для половини номінальної ємності, та в стандартній програмі для 
бавовни 40 °C для половини номінальної ємності, були визначені таким 
чином:   

для побутових пральних машин з номінальною ємністю 5 кг:  
− споживання енергії: 0,56 кВт·год/цикл (або 0,11 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 82 кВт·год/рік;  
− споживання води: 40 л/цикл, що відповідає 8800 л/рік на 220 циклів;  
− рівень акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму: 58/82 дБ(A);  
для побутових пральних машин з номінальною ємністю 6 кг:  
− споживання енергії: 0,55 кВт·год/цикл (або 0,092 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 122 кВт·год/рік;  
− споживання води: 40,45 л/цикл, що відповідає 8900 л/рік на 220 циклів;  
− рівень акустичного шуму під час прання/віджиму: 47/77 дБ(А);  
для побутових пральних машин з номінальною ємністю 7 кг:  
− споживання енергії: 0,6 кВт·год/цикл (або 0,15 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 124 кВт·год/рік;  
− споживання води: 39 л/цикл, що відповідає 8500 л/рік на 220 циклів;  
− рівень акустичного шуму під час прання/віджиму: 52/73 дБ(А);  
для побутових пральних машин з номінальною ємністю 8 кг (оснащені 

тепловим насосом):  
− споживання енергії: 0,52 кВт·год/цикл (або 0,065 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 98 кВт·год/рік;  
− споживання води: 44,55 л/цикл, що відповідає 9800 л/рік на 220 циклів;  
для побутових пральних машин з номінальною ємністю 8 кг (не оснащені 

тепловим насосом):  
− споживання енергії: 0,54 кВт·год/цикл (або 0,067 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 116 кВт·год/рік;  
− споживання води: 36,82 л/цикл, що відповідає 8100 л/рік на 220 циклів;  
для побутових пральних машин з номінальною ємністю 9 кг:  
споживання енергії: 0,35 кВт·год/цикл (або 0,038 кВт·год/кг), що 

відповідає загальному річному споживанню 76 кВт·год/рік;  
споживання води: 47,72 л/цикл, що відповідає 10499 л/рік на 220 циклів.  
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2. Орієнтовні еталонні показники для побутових прально-сушильних 
машин щодо споживання води та енергії, ефективності прання та рівня 
акустичного шуму в повітрі 

Орієнтовні еталонні показники для технологій, що існують на момент 
набрання чинності Технічним регламентом, на ринку побутових прально-
сушильних машин, що стосуються споживання води та енергії, а також рівня 
акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму/сушіння для циклу прання 
в стандартній програмі для бавовни 60 °C при номінальній ємності та циклу 
сушіння «сухої бавовни», були визначені таким чином:   

для побутових прально-сушильних машин з номінальною потужністю 
прання 6 кг:  

− споживання енергії в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                          
3,64 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                       
800,8 кВт·год/рік;  

− споживання енергії в циклі прання (лише прання та віджим) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                           
0,77 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                
169,4 кВт·год/рік;  

− споживання води в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C: 78 л/цикл, 
що відповідає 17160 л/рік на 220 циклів;  

− рівень акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму/сушіння: 
51/77/66 дБ(А);  

для побутових прально-сушильних машин з номінальною потужністю 
прання 7 кг:  

− споживання енергії в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                        
4,76 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                        
1047 кВт·год/рік;  

− споживання енергії в циклі прання (лише прання та віджим) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                           
0,8 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                            
176 кВт·год/рік;  

− споживання води в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C: 72 л/цикл, 
що відповідає 15 840 л/рік на 220 циклів;  

− рівень акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму/сушіння: 
47/73/58 дБ(А);  

для побутових прально-сушильних машина з номінальною потужністю 
прання 8 кг:  

− споживання енергії в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                           
3,8 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                            
836 кВт·год/рік;  
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− споживання енергії в циклі прання (лише прання та віджим) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                          
1,04 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                          
229 кВт·год/рік;  

− споживання води в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C: 70 л/цикл, 
що відповідає 15400 л/рік на 220 циклів;  

− рівень акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму/сушіння: 
49/73/66 дБ(А);  

для побутових прально-сушильних машин з номінальною потужністю 
прання 9 кг:   

− споживання енергії в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                         
3,67 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                 
807 кВт· год/рік;  

− споживання енергії в циклі прання (лише прання та віджим) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C:                          
1,09 кВт·год/цикл, що відповідає загальному річному споживанню                          
240 кВт·год/рік;  

− споживання води в повному циклі (прання, віджим і сушіння) для 
номінальної ємності та в стандартній програмі для бавовни 60 °C: 69 л/цикл, 
що відповідає 15180 л/рік на 220 циклів;  

− рівень акустичного шуму в повітрі під час прання/віджиму/сушіння: 
49/75/66 дБ(А). 


