
Додаток 3 
до Технічного регламенту 

 
Вимірювання та розрахунки 

 
З метою забезпечення відповідності та перевірки відповідності побутових 

пральних машин та побутових прально-сушильних машин вимогам 
Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних 
машин та побутових прально-сушильних машин (далі − Технічний регламент), 
вимірювання і розрахунки проводяться із застосуванням стандартів з переліку 
національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту або із 
застосуванням інших надійних, точних і відтворюваних методів, які 
враховують загальновизнаний сучасний рівень техніки та відповідають 
наведеним нижче положенням. 

Якщо параметр декларується відповідно до пункту 5 Технічного 
регламенту, його задеклароване значення має використовуватися виробником, 
імпортером або уповноваженим представником для розрахунків у цьому 
додатку.   

При вимірюванні параметрів, визначених у додатку 2 та в цьому додатку 
для програми «еко 40-60», а також для циклу прання та сушіння, 
використовується найвища швидкість віджимання для програми «еко 40-60» 
для номінальної ємності, для половини номінальної ємності та для чверті 
номінальної ємності.  

Для побутових пральних машин з номінальною ємністю, що нижча або 
дорівнює 3 кг, та для побутових прально-сушильних машин з номінальною 
потужністю прання, що нижча або дорівнює 3 кг, параметри для програми 
«еко 40-60» та для циклу прання та сушіння вимірюються лише для 
номінальної ємності.  

Тривалість програми «еко 40-60» (tW) та тривалість циклу прання та 
сушіння (tWD) виражається в годинах і хвилинах та округлюється до 
найближчої хвилини. 

1. Індекс енергоефективності  
1) Індекс енергоефективності (EEIW) побутових пральних машин та циклу 

прання побутових прально-сушильних машин  
Для обчислення EEIW зважене споживання енергії програми «еко 40-60» 

при номінальній потужності прання, половині номінальної потужності прання 
та чверті номінальної потужності прання порівнюється зі споживанням енергії 
в стандартному циклі.  

EEIW обчислюється в наступний спосіб та округлюється до одного 
десяткового знаку:  

𝐸𝐸𝐼! 		= 	 (𝐸!/𝑆𝐶𝐸!) ∙ 100	 
де:  
EW — зважене споживання енергії побутової пральної машини або циклу 

прання побутової прально-сушильної машини;  
SCEW — це споживання енергії в стандартному циклі побутової пральної 

машини або в циклі прання побутової прально-сушильної машини.  
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SCEW  обчислюється в кВт·год за цикл у наступний спосіб і округлюється 
до трьох десяткових знаків:  

𝑆𝐶𝐸! =	−0,0025 ∙ 𝑐" + 0,0846	 ∙ 𝑐	 + 	0,3920	 
де c — номінальна ємність побутової пральної машини або номінальна 

потужність прання побутової прально-сушильної машини для програми            
«еко 40-60».  

EW обчислюється в кВт·год за цикл у наступний спосіб і округлюється до 
трьох десяткових знаків:  

де:  
𝐸! = 𝐴 ∙ 𝐸!,$%&& + 𝐵 ∙ 𝐸!,'/" + 𝐶 ∙ 𝐸!,'/) 

EW,full — споживання енергії побутової пральної машини або циклу прання 
побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при 
номінальній потужності прання, що округлюється до трьох десяткових знаків;  

EW,1/2 — споживання енергії побутової пральної машини або циклу прання 
побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при половині 
номінальної потужності прання, що округлюється до трьох десяткових знаків;  

EW,1/4 — споживання енергії побутової пральної машини або циклу прання 
побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при чверті 
номінальної потужності прання, що округлюється до трьох десяткових знаків;  

А — коефіцієнт зважування для номінальної потужності прання, що 
округлюється до трьох десяткових знаків;  

В — коефіцієнт зважування для половини номінальної потужності 
прання, що округлюється до трьох десяткових знаків;  

С — коефіцієнт зважування для чверті номінальної потужності прання, 
що округлюється до трьох десяткових знаків;  

для побутових пральних машин з номінальною ємністю, що нижча або 
дорівнює 3 кг та для побутових прально-сушильних машин з номінальною 
потужністю прання, що нижча або дорівнює 3 кг: 

A = 1; 
B = 0; 
C = 0; 

для інших побутових пральних машин та побутових прально-сушильних 
машин значення коефіцієнтів зважування залежать від номінальної ємності 
відповідно до таких рівнянь:  

𝐴 = 	−0,0391	 ∙ 	𝑐	 + 	0,6918	 
𝐵 = 	−0,0109	 ∙ 	𝑐	 + 	0,3582	 

𝐶 = 	1	 − 	(𝐴	 + 	𝐵)	 
де c — номінальна ємність побутової пральної машини або номінальна 

потужність побутової прально-сушильної машини.  
2) Індекс енергоефективності (EEIWD) повного циклу побутових прально-

сушильних машин 
Для обчислення EEIWD моделі побутової прально-сушильної машини 

зважене споживання енергії циклу прання та сушіння при номінальній ємності 
та половині номінальної ємності порівнюється за стандартним циклом 
споживання енергії.  
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EEIWD  обчислюється в наступний спосіб і округлюється до одного 
десяткового знаку:  

𝐸𝐸𝐼	!* 	= 	 (𝐸!*/𝑆𝐶𝐸!*) 	 ∙ 100	 
де:  
EWD — зважене споживання енергії повного циклу побутової прально-

сушильної машини;  
SCEWD — стандартний цикл споживання енергії повного циклу побутової 

прально-сушильної машини.  
SCEWD обчислюється в кВт-год за цикл у наступний спосіб і округлюється 

до трьох десяткових знаків:  
𝑆𝐶𝐸!* = −0,0502 ∙ 𝑑" 	+ 	1,1742 ∙ 𝑑 − 0,644	 

де d — номінальна ємність побутової прально-сушильної машини для 
циклу прання та сушіння.  

Для побутових прально-сушильних машин з номінальною потужністю 
прання, що нижча або дорівнює 3 кг, зваженим споживанням енергії є 
споживання енергії для номінальної ємності, що округлюється до трьох 
десяткових знаків.  

Для інших побутових прально-сушильних машин зважене споживання 
енергії (EWD) обчислюється в кВт·год за цикл у наступний спосіб і 
округлюється до трьох десяткових знаків:  

 

𝐸!* =
<3 ∙ 𝐸!*,$%&& + 2 ∙ 𝐸!*,'/"=

5
 

де:  
EWD,full — споживання енергії побутової прально-сушильної машини для 

циклу прання та сушіння при номінальній ємності, що округлюється до трьох 
десяткових знаків;  

EWD,1/2 — споживання енергії побутової прально-сушильної машини для 
циклу прання та сушіння для половини номінальної ємності, що округлюється 
до трьох десяткових знаків.  

2. Індекс ефективності прання  
Індекс ефективності прання побутових пральних машин та циклу прання 

побутових прально-сушильних машин (IW) та індекс ефективності прання 
повного циклу побутових прально-сушильних машин (JW) обчислюється з 
використанням стандартів з переліку національних стандартів для цілей 
застосування Технічного регламенту або із застосуванням інших надійних, 
точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнаний 
найсучасніший рівень техніки, та округлюється до трьох десяткових знаків.  

3. Ефективність полоскання  
Ефективність полоскання побутових пральних машин та циклу прання 

побутових прально-сушильних машин (IR) та ефективність полоскання 
повного циклу побутових прально-сушильних машин (JR) обчислюється з 
використанням стандартів з переліку національних стандартів для цілей 
застосування Технічного регламенту або іншого надійного, точного та 
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відтворюваного методу, заснованого на виявленні лінійного маркера 
алкилбензолсульфонату (LAS), та округлюється до одного десяткового знаку.  

4. Максимальна температура  
Максимальна температура, досягнута протягом 5 хвилин всередині 

білизни, що переться в побутових пральних машинах і в циклі прання 
побутових прально-сушильних машин, визначається за допомогою стандартів 
з переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного 
регламенту або іншого надійного, точного і відтворюваного методу з 
округленням до найближчого цілого числа.  

5. Зважене споживання води  
1) Зважене споживання води (WW) побутової пральної машини або циклу 

прання побутової прально-сушильної машини обчислюється в літрах у 
наступний спосіб і округлюється до найближчого цілого числа:  

𝑊+ =	 (𝐴 ∙ 𝑊!,$%&& + 𝐵 ∙ 𝑊!,'/" + 𝐶 ∙ 𝑊!,'/))	 
де:  
WW,full — споживання води побутової пральної машини або циклу прання 

побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при 
номінальній потужності прання в літрах, округлене до одного десяткового 
знаку;  

WW,1/2 — споживання води побутової пральної машини або циклу прання 
побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при половині 
номінальної потужності прання в літрах, округлене до одного десяткового 
знаку;  

WW,1/4 — споживання води побутової пральної машини або циклу прання 
побутової прально-сушильної машини для програми «еко 40-60» при чверті 
номінальної потужності прання в літрах, округлене до одного десяткового 
знаку;  

A, B і C — коефіцієнти зважування, описані підпункті 1 пункту 1 цього 
додатку. 

2) Для побутових прально-сушильних машин з номінальною що нижча 
або дорівнює 3 кг, зваженим споживанням води циклу прання та сушіння є 
споживання води при номінальній ємності, округлене до найближчого цілого 
числа.   

Для інших побутових прально-сушильних машин зважене споживання 
води (WWD) циклу прання та сушіння побутової прально-сушильної машини 
обчислюється в наступний спосіб і округлюється до найближчого цілого 
числа:  

𝑊!* =
<3 ∙ 𝑊!*,$%&& + 2 ∙ 𝑊!*,'/"=

5
 

де:  
WWD,full — споживання води циклу прання та сушіння побутової прально-

сушильної машини при номінальній ємності в літрах, округлене до одного 
десяткового знаку;  
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WWD1/2 — споживання води циклу прання та сушіння побутової прально-
сушильної машини для половини номінальної ємності в літрах, округлене до 
одного десяткового знаку.  

6. Залишковий вміст вологи  
Зважений залишковий вміст вологи після прання (D) побутової пральної 

машини та циклу прання побутової прально-сушильної машини обчислюється 
у відсотках у наступний спосіб і округлюється до одного десяткового знаку:  

𝐷 = @𝐴 ∙ 𝐷$%&& + 𝐵 ∙ 𝐷'
"
+ 𝐶 ∙ 𝐷'/)A 

де:  
Dfull — залишковий вміст вологи для програми «еко 40-60» при 

номінальній потужності прання у відсотках, округлений до двох десяткових 
знаків;  

D1/2 — залишковий вміст вологи програми «еко 40-60» для половини 
номінальної потужності прання у відсотках, округлений до двох десяткових 
знаків;  

D1/4 — залишковий вміст вологи програми «еко 40-60» для чверті 
номінальної потужності прання у відсотках, округлений до двох десяткових 
знаків;  

A, B і C — коефіцієнти зважування, описані в підпункті 1 пункту 1 цього 
додатку.  

7. Кінцевий вміст вологи  
Для циклу сушіння побутової прально-сушильної машини стан сухої 

білизни в шафі відповідає 0% відносного кінцевого вмісту вологи, що є 
термодинамічною рівновагою завантаження в умовах температури 
навколишнього повітря (тестується при 20 ± 2°C) і відносної вологості 
(тестується при 65 ± 5%). 

Кінцевий вміст вологи обчислюється згідно з використанням стандартів з 
переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного 
регламенту, і округлюється до одного десяткового знаку.  

8. Режими низької потужності  
Де це застосовно, споживання електроенергії у вимкненому режимі (Po), 

режимі очікування (Psm) та режимі відкладеного запуску (Pds) вимірюється і 
виражається у Вт і округляється до двох десяткових знаків.   

Під час вимірювань споживання електроенергії в режимах малої 
потужності перевіряється та фіксується наступне:  

− відображення чи відсутність інформації;   
− активація чи відсутність активації підключення до мережі.   
Якщо побутова пральна машина або побутова прально-сушильна машина 

має функцію захисту від зминання, ця операція переривається шляхом 
відкриття дверцят побутової пральної машини або побутової прально-
сушильної машини, або будь-якого іншого відповідного втручання за                      
15 хвилин до вимірювання споживання електроенергії. 


