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S účinností od 2018-12-14 se nahrazuje ČSN EN 60456 ed. 3 (36 1060) z února 2012, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60456:2016 dovoleno do 2018-12-14
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která
přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60456:2010

Tato evropská norma přejímá IEC 60456:2010 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60456:2010

Mezinárodní normu IEC 60456 vypracovala subkomise 59D Domácí spotřebiče pro praní prádla
technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost.

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání publikované v r. 2003 a je jeho technickou revizí.

Zkušenost s používáním čtvrtého vydání IEC 60456 společně s některými revidovanými zkušebními
podmínkami a potřeba více globálně použitelné normy jsou hlavními důvody pro toto páté vydání.

Toto vydání obsahuje následující výrazné technické změny oproti předchozímu vydání.

Požadavek modifikované zkušební zátěže pro případy, kde není deklarována jmenovitá kapacita zkoušené
pračky. Stanovení hmotnosti zkušební zátěže v případě, kdy není deklarována jmenovitá kapacita, bylo
změněno pro odstranění nejednoznačnosti ve 4. vydání a pro provedení deklarace.

Zavedení varianty s měkkou vodou.



Rozšířené sady skvrn/znečištění (pro posouzení schopnosti praní).

Zdokonalený způsob vkládání a překládání prvků zkušební zátěže pro lepší rozložení svislé osy,
vodorovných os a systémů spojených nádob.

Revidované a změněné specifikace referenční pračky odrážející úplné vlastnosti nové Elektrolux Wascator
CLS.

Nové referenční programy pro nižší teploty a systémy se svislou osou. Nová informativní příloha
srovnávající referenční programy s typickými programy pro domácnost.

Nová definice metody účinnosti máchání.

Zavedení režimů s nízkým příkonem „Vypnuto“ a „Zapnuto“ (pro posouzení spotřeby energie).

Nová příloha o nejistotě měření.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS Zpráva o hlasování
59D/358/FDIS 59D/360/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace buď

znovu potvrzena;

zrušena;

nahrazena revidovaným vydáním, nebo

změněna.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009,
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000,
o hospodaření energií, v platném znění.

http://webstore.iec.ch


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010, o uvádění spotřeby
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie
a v normalizovaných informacích o výrobku. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č.
406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje původní znění ustanovení
IEC 60456:2010, modifikované EN 60456:2016.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 60456:2016) sestává z textu IEC 60456:2010, který vypracovala SC 59D
Domácí spotřebiče pro praní prádla technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro
domácnost a podobné účely společně se schválenými společnými modifikacemi vypracovanými
v technické komisi CENELEC 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) 2016-12-14
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-12-14
Tento dokument nahrazuje EN 60456:2011.

Významné technické změny jsou:

byl korigován zkušební postup pro měření příkonu a spotřeby energie režimu zapnuto a referenční normaa.
(ZA.4.9);

vypuštění RMS a rovnice oboustranné konfidenční úrovně (ZA.5.2);b.

jsou zahrnuty korekce funkce odlučování vody (rovnice) (ZA.5.4);c.

jsou zahrnuty korekce rychlosti odstřeďování (rovnice) (ZA.5.5);d.

jsou zahrnuty korekce měření příkonu a spotřeby energie režimu zapnuto (rovnice a odkazy) (ZA.5.9);e.

tabulka ZA.17: Korekce zaznamenané přesnosti;f.

příloha ZB je přepsána;g.

jsou aktualizovány odkazy na normy v příloze ZC;h.

nové přílohy ZZA a ZZB.i.

Tato evropská norma také specifikuje, pokud je to nezbytné, zkušební metody, které se musí použít
v souladu s Delegovaným nařízením komise (EU) č. 1061/2010, kterým se zavádí Směrnice
2010/30/EU Evropského parlamentu a rady týkající se označování praček pro domácnost
energetickými štítky a v souladu s Nařízením komise (EU) č. 1015/2010, které zavádí Směrnici
2009/125/ES Evropského parlamentu a rady týkající se požadavků na ekodesign praček pro



domácnost.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které doplňují kapitoly, články, poznámky,
tabulky, obrázky a přílohy v IEC 60456:2010 jsou označeny písmenem Z.

Příloha ZA stanovuje postup použitý pro zkoušení podle Nařízení komise týkající se označování
energetickými štítky a ekodesignu a poskytuje všechny nezbytné odkazy na všechny příslušné
kapitoly této evropské normy.

Příloha ZB byla přepsána a poskytuje kontrolní postupy pro kontrolu změřených hodnot v porovnání
k hodnotám deklarovaným výrobcem, přičemž uvažuje případné přípustné tolerance.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje Nařízení komise (EU) č. 1015/2010
a Delegované nařízení komise (EU) č. 1061/2010.

Vztah k Nařízení komise (EU) č. 1015/2010 a Delegovanému nařízení komise (EU) č. 1061/201 je
uveden v příloze ZZA a ZZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60456:2010 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro měření funkce praček prádla pro domácnost
s topnými zařízeními nebo bez nich a pro napájení studenou a/nebo teplou vodou. Zabývá se také
spotřebiči pro odstřeďováním vody odstředivou silou (odstředivky) a platí pro spotřebiče pro praní
i sušení textilií (pračky se sušičkou) vzhledem k jejich funkci praní. Tato mezinárodní norma rovněž
pokrývá pračky se specifickým použitím bez detergentu pro normální používání.

POZNÁMKA 1 Funkce bubnové sušičky se posuzuje podle IEC 61121.

Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických praček
a odstředivek pro domácnost a popsat zkušební metody pro měření těchto charakteristik.

POZNÁMKA 2 Tato mezinárodní norma také platí pro pračky určené pro komunální použití
v činžovních domech nebo v prádelnách. Nevztahuje se na pračky pro komerční prádelny. Tato
mezinárodní norma není určena pro použití při porovnávacím vyhodnocování detergentů.

POZNÁMKA 3 Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky na akustický hluk praček. Měření
akustického hluku jsou specifikována v IEC 60704-1 a IEC 60704-2-4.

POZNÁMKA 4 Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky na bezpečnost praček. Požadavky na
bezpečnost jsou specifikovány v IEC 60335-2-7.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


