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Předmluva

Tento dokument (EN 60350-2:2013) sestává z textu IEC 60350-2:2011 vypracovaného v IEC/SC 59K
Trouby a mikrovlnné trouby, sporáky a podobné spotřebiče IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely společně se společnými 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) 2014-06-03
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-06-03

Společně s EN 60350-1:2013 tento dokument nahradí EN 50304:2009/EN 60350:2009
+ A1:2010/A11:2010.

EN 60350-2:2013 obsahuje následující významné technické změny oproti
EN 50304:2009/EN 60350:2009:

metoda měření spotřeby energie varných desek1.

která je reprezentativní pro skutečné procesy vaření, pro které byly začleněny do měření fáze vření po fázia.
ohřevu. Jako normalizovaná zátěž se používá voda. Pokrm se ve zkušebním uspořádání teoreticky uvažuje,
ale nepoužije se, protože jeho použití vede k nedostatečné reprodukovatelnosti. Pořadí mezi technologiemi
se nebude měnit odlišnými metodami/použitími, takže spotřeba energie se měří pouze



jedinou metodou optimalizované energie.
která platí pro porovnání rozdílných technologií elektrického ohřevu, jako je např. indukční ohřev, sáláníb.
nebo pevné plotny.
která nezavádí porovnávání s plynovými hořáky. Plynové hořáky jsou pokryty EN 30-2-1.c.
která splňuje požadavky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (stěžejní pro účely měření energie). Proto jed.
proces vaření definován při úrovni teploty 90 °C, aby se zabránilo ovlivnění bodu varu tlakem okolí.
která platí pro varné desky s rozdílnými povrchy a varnou zónou / velikosti plochy.e.

Tato metoda je založena na metodě popsané v TC59X/217/DC.

definice varných oblastí:2.

Je uvedena definice varných oblastí sledující nové trendy na trhu. Definice je nezbytná, protože
varné oblasti mají jiné požadavky např. umístění nádobí nebo volbu velikostí nádobí než varné
plochy.

definice normalizovaných nádob také pro velké velikosti varných ploch:3.

Pro vysokou reprodukovatelnost se musí používat normalizované nádoby. Proto jsou samostatně
vyrobené nádoby definovány do velikosti průměru dna 330 mm. Vypařování vody otvory v poklici
simuluje proces vaření při vyšší teplotě. Tepelná energie potřebná k udržení bodu varu u reálných
procesů vaření včetně vypařování a energie dodaná do pokrmu při fázi vření se zvažuje pomocí
otvorů.

doplňující požadavky (podle EN 50564) jak měřit režimy s nízkým příkonem.4.
uvažuje se:5.

Kontrolní postupy pro kontrolu naměřených hodnot v porovnání s hodnotami deklarovanými výrobcem
v uvažovaných přípustných tolerancích. WG10 s podporou a sponzorství CECED věří, že to je základní pro
pokračování mezilaboratorního zkoušení podle tohoto návrhu změny pro potvrzení požadavků opakovatelnosti
a reprodukovatelnosti a odhadu směrodatné odchylky samotné metody.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které doplňují kapitoly, články, poznámky,
tabulky, obrázky a přílohy v IEC 60350-2:2011, jsou označeny písmenem Z.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definována v kapitole 3.

Podle rozhodnutí CLC/TC 59X, D137/061, byla tato evropská norma navržena jako dokument, který
dodržuje, pokud je to vhodné, strukturu IEC 60350-2:2011.

Rovněž popisuje vyhodnocování údajů deklarovaných výrobcem a kontrolní postupy pro kontrolu
těchto hodnot.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato evropská norma je vhodná pro přímé porovnání a považuje se za dostatečně reprodukovatelnou
v rámci uvedených mezí pro účely stanovení požadavků na ekodesign podle Směrnice ERP
2009/125/ES.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60350-2:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma se
schválenými společnými modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60350 definuje metody pro měření funkce elektrických varných desek pro domácnost.

POZNÁMKA 1 Spotřebiče pokryté touto normou mohou být vestavné, umístěné na pracovním povrchu
nebo na podlaze. Varná deska může být rovněž součástí kuchyňského sporáku.
POZNÁMKA 2 Tato norma neplatí pro

přenosné spotřebiče pro vaření, grilování a podobné funkce (IEC 61817).●

Tato norma definuje hlavní funkční charakteristiky těchto spotřebičů, které zajímají uživatele,
a popisuje specifické metody pro měření těchto charakteristik.

POZNÁMKA 3 Některé z těchto zkoušek, které jsou specifikovány v této normě, se nepovažují za
reprodukovatelné, protože výsledky mohou být různé mezi laboratořemi. Zkoušky jsou určeny pouze
pro porovnávací účely.

Tato norma nespecifikuje požadavky na funkci.

POZNÁMKA 4 Tato norma se nevztahuje na bezpečnostní požadavky (IEC 60335-2-6 a IEC 60335-2-9).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


