
Додаток 1 
до Технічного регламенту 

 
Визначення, що застосовуються до додатків 2 — 6  

до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових 
пральних машин та побутових прально-сушильних машин 

 
У додатках 2 — 6 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну 

для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин 
(далі — Технічний регламент) застосовуються такі визначення: 

безперервний цикл — повний цикл без переривання процесу та без 
необхідності втручання кінцевого користувача в будь-який момент 
програми; 

вимкнений режим (Po) — стан, у якому побутова пральна машина або 
побутова прально-сушильна машина підключена до електромережі і не 
виконує жодної функції; вимкненим режимом також вважається таке: 

− стан, що лише вказує на вимкнений режим;  
− стан, що забезпечує лише функції, призначені для забезпечення 

електромагнітної сумісності;  
відкладений запуск (Pds) — стан, коли кінцевий користувач вибрав 

певну затримку до початку або кінця циклу обраної програми; 
гарантія — будь-яке зобов’язання роздрібного продавця або виробника 

перед споживачем щодо:  
− відшкодування сплаченої ціни;  
− заміни, ремонту або обслуговування побутових пральних машин та 

побутових прально-сушильних машин будь-яким способом, якщо вони не 
відповідають специфікаціям, викладеним у гарантійній заяві або у 
відповідній рекламі; 

ефективність полоскання — концентрація залишкового вмісту лінійного 
алкілбензолсульфонату (LAS) у випраному текстилі після циклу прання 
побутової пральної машини або побутової прально-сушильної машини (IR), 
або після повного циклу прання побутової прально-сушильної машини (JR), 
що виражається в грамах на кілограм сухого текстилю; 

залишковий вміст вологи — обсяг вологи, що міститься в завантаженні 
в кінці циклу прання; 

запасна частина — окрема частина, яка може замінити частину з такою 
ж або схожою функцією у виробі;   

заявлені значення — значення, надані виробником, імпортером або 
уповноваженим представником для заявлених, розрахованих або виміряних 
технічних параметрів відповідно до пункту 4 Технічного регламенту, для 
перевірки відповідності органами державного ринкового нагляду; 

зважене споживання води (WW) — середньозважене споживання води 
циклом прання побутової пральної машини або побутової прально-
сушильної машини для програми «еко 40-60» при номінальній потужності 
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прання, а також при половині та чверті номінальної потужності прання, 
виражене в літрах за цикл; 

зважене споживання води (WWD) — середньозважене споживання води 
побутовою прально-сушильною машиною для циклу прання та сушіння для 
номінальної потужності, а також для половини номінальної потужності, 
вираженої в літрах на цикл; 

зважене споживання енергії (EW) — середнє зважене споживання енергії 
циклу прання побутової пральної машини або побутової прально-сушильної 
машини для програми «еко 40-60» при номінальній потужності прання, а 
також на половину та на чверть номінальної потужності прання, виражене в 
кіловат-годинах за цикл; 

зважене споживання енергії (EWD) — середнє зважене споживання 
енергії побутової прально-сушильної машини для циклу прання та сушіння 
при номінальній потужності та при половині номінальної потужності, 
виражене в кВт·год за цикл; 

індекс енергоефективності (EEI) — відношення зваженого споживання 
енергії до споживання енергії в межах стандартного циклу; 

індекс ефективності прання — відношення ефективності прання циклу 
прання побутової пральної машини або побутової прально-сушильної 
машини (IW), або повного циклу прання побутової прально-сушильної 
машини (JW), до ефективності прання еталонної побутової пральної машини; 

кінцевий вміст вологи — обсяг вологи, що міститься в завантаженні в 
кінці циклу сушіння побутової прально-сушильної машини; 

мережа — інфраструктура зв’язку з топологією зв’язків, архітектурою, 
включаючи фізичні компоненти, організаційні принципи, процедури та 
формати (протоколи) зв’язку; 

номінальна ємність — максимальна маса в кілограмах, зазначена 
виробником, імпортером або уповноваженим представником з інтервалом  
0,5 кг сухого текстилю певного типу, який можна обробити за один цикл 
прання побутової пральної машини, або в одному повному циклі побутової 
прально-сушильної машини відповідно, в обраній програмі, при 
завантаженні відповідно до інструкцій виробника, імпортера або 
уповноваженого представника; 

номінальна потужність прання — максимальна маса в кілограмах, 
визначена виробником, імпортером або уповноваженим представником з 
інтервалами 0,5 кг сухого текстилю певного типу, який можна обробити за 
один цикл прання побутової пральної машини, або за один цикл прання 
побутової прально-сушильної машини відповідно, за обраною програмою, у 
разі завантаження відповідно до інструкцій виробника, імпортера або 
уповноваженого представника; 

номінальна потужність сушіння — максимальна маса в кілограмах, 
визначена виробником, імпортером або уповноваженим представником з 
інтервалом 0,5 кг сухого текстилю певного типу, який можна обробити за 
один цикл сушіння побутової прально-сушильної машини в обраній 
програмі, у разі завантаження відповідно до інструкцій виробника, імпортера 
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або уповноваженого представника; 

повний цикл — процес прання та сушіння, що складається з циклу 
прання та циклу сушіння; 

прання та сушіння — назва повного циклу побутової прально-сушильної 
машини, який складається з програми «еко 40-60» для циклу прання та циклу 
сушіння, при досягненні стану сухої білизни в шафі; 

професійний ремонтник — оператор або підприємство, що надає 
послуги з ремонту та професійного обслуговування побутових пральних 
машин або побутових прально-сушильних машин; 

режим очікування (Psm) — стан, коли побутова пральна машина або 
побутова прально-сушильна машина підключена до електромережі і 
забезпечує лише такі функції, які можуть діяти протягом невизначеного часу: 

− функція повторної активації або функція реактивації та просте 
позначення увімкненої функції реактивації;  

− функція реактивації через підключення до мережі;  
− відображення інформації або стану;  
− функція виявлення для надзвичайних заходів; 
споживання енергії стандартного циклу (SCE) — споживання енергії, 

прийняте за еталон, як функцію номінальної потужності побутової пральної 
машини або побутової прально-сушильної машини, виражене у кВт·год за 
цикл; 

стан сухої білизни в шафі — стан випраного текстилю, висушеного в 
циклі сушіння до кінцевого вмісту вологи 0%; 

тривалість програми (tW) — проміжок часу, починаючи з запуску 
обраної програми, за винятком будь-якої запрограмованої кінцевим 
користувачем затримки, до моменту закінчення програми та до моменту, 
коли кінцевий користувач має доступ до завантаження; 

тривалість циклу (tWD) — період часу, починаючи з запуску програми, 
обраної для циклу прання, за винятком будь-якої запрограмованої кінцевим 
користувачем затримки, до завершення циклу сушіння, і до моменту, коли 
кінцевий користувач має доступ до завантаження; 

функція захисту від зминання — робота побутової пральної машини або 
побутової прально-сушильної машини після завершення програми для 
запобігання надмірному утворенню зминання білизни; 

цикл сушіння — повний процес сушіння, визначений необхідною 
програмою, що складається з серії різних операцій, включаючи нагрівання та 
перемішування. 

 
 
 
 
 
 


