
 

Ek-I 
 

Etiket 
1. Etiket 

 

kWh/yıl 

ENERJİ 

L/yıl 



 

1) Etiket aşağıdaki bilgileri içerir; 
 

I. Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari ünvanı,  
 

II. Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi çamaşır 
makinesi modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer 
modellerden ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,  

 
III. Bu Tebliğin Ek-VI’sının 1 inci maddesinde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Ev tipi çamaşır 
makinesinin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verililiği sınıfını gösteren 
ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir),  
 
IV. Bu Tebliğin Ek-VII’sine uygun şekilde yıl başına düşen kWh cinsinden gösterilmiş ve en yakın 
tam sayıya yuvarlanmış olan ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEC),  
 
V. Bu Tebliğin Ek-IV’üne uygun şekilde yıl başına düşen litre cinsinden gösterilmiş ve  en yakın tam 
sayıya yuvarlanmış olan ağırlıklı yıllık su tüketimi (AWC),  
 
VI. Tam yükte standart 60°C pamuklu programı ile tam yükte standart 40°C pamuklu programının kg 
cinsinden belirtilen anma kapasitelerinin en düşük olanı,  
 
VII. Bu Tebliğin Ek-VI’sının 2 nci maddesinde belirtilen santrifüj-kurutma verimlilik sınıfı, 

 
VIII. Tam yükte standart 60°C pamuklu programının dB(A) re 1 pW cinsinden belirtilmiş ve en yakın 
tamsayıya yuvarlanmış olan yıkama ve santrifüj anındaki havayla yayılan akustik gürültü emisyonu.  

 
2) Etiketin tasarımı, bu Ek’in 2 nci maddesine uygun olacaktır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa 
Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB Ekotiketi” aldığı durumlarda, sözkonusu etiketin bir örneği 
eklenebilir.  
2. Etiket Tasarımı  
Etiketin tasarımı aşağıdaki şekle uygun olmalıdır:  



 

            

   
ENERJİ 

L/yıl 

kWh/yıl 



 

Bu kapsamda:  
a) Etiket en az 110 mm genişliğinde ve 220 mm yüksekliğinde olacaktır. Etiketin daha geniş basıldığı 
durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır.  
b) Arka plan beyaz olmalıdır. 
c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK— cam göbeği, magenta, sarı ve siyah- olacaktır. Örnek: 00-
70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, % 100 sarı, % 0 siyah.  
d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olmalıdır.  (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları 
işaret etmektedir):  
 

 Çerçeve kalınlığı: 5 punto (pt) — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  
 

 EU logosu — renkler: X-80-00-00 and 00-00-X-00.  
 

 Enerji logosu: renk: X-00-00-00.  
Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu (bileşik): en: 92 mm, yükseklik: 17 mm.  

 

 Logoların alt sınırı: 1 pt — renk: cam göbeği 100 % — uzunluk: 92,5 mm.  
 

 A-G skalası  
— Ok: yükseklik: 7 mm, boşluk: 0,75 mm — renkler:  
 
— En yüksek sınıf: X-00-X-00,  
 
— İkinci sınıf: 70-00-X-00,  
 
— Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,  
 
— Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,  

 
— Beşinci sınıf: 00-30-X-00,  

 
— Altıncı sınıf: 00-70-X-00,  

 
— Son sınıf: 00-X-X-00.  

 
— Metin: Calibri koyu 18 pt, büyük harflerle ve beyaz; ‘+’ sembolleri: Calibri koyu 12 pt, 

büyük harflerle, beyaz, tek sıra halinde.  
 

 Enerji verimlilik sınıfı  
— Ok: en: 26 mm, yükseklik: 14 mm, 100 % siyah.  

 
— Metin: Calibri koyu 29 pt, büyük harflerle ve beyaz; ‘+’ sembolleri: Calibri koyu 18 pt, 

büyük harflerle beyaz, tek sıra halinde.  
 Enerji: metin: Calibri normal 11 pt, büyük harflerle, 100 % siyah.  

 
 Ortalama yıllık enerji tüketimi  



 

 
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  

 
— Değer: Calibri koyu 42 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal 17 pt, 100 % siyah.  

 

 Ortalama yıllık su tüketimi 
 

    — Piktogram şekildeki biçimde: 
 
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  

 
— Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah.  
 

 Anma kapasitesi  
 
— Piktogram şekildeki biçimde: 
 
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  
 
— Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal 16 pt, 100 % siyah.  

 

 Santrifüj-kurutma verimlilik sınıfı  
    Piktogram şekildeki biçimde: 
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  
 
— Değer: Calibri normal 16 pt, yatay skala 75 %, 100 % siyah ve Calibri koyu 22 pt, yatay 
skala 75 %, 100 % siyah.  

 
 Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu  

 
— Piktogram şekildeki biçimde: 
 
— Sınır: 2 pt — renk: cam göbeği 100 % — yuvarlak köşeler: 3,5 mm.  
 
— Değer: Calibri koyu 24 pt, 100 % siyah; ve Calibri normal16 pt, 100 % siyah.  

 
 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası  

 
 Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı 

 

 Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari markası ve ürünü piyasaya arz edenin model 
tanımlayıcısı 92 ×15 mm’lik bir alanda belirtilir. 

 

 Mevzuat numarası: Calibri koyu 12 pt, 100 % siyah.  



 

Ek-II  
 

Ürün bilgi formu 
 
1) Ev tipi çamaşır makinesinin ürün bilgi formundaki bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde ürün 
broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alır;  

a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası, 
b)Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı, diğer bir ifade ile belirli bir ev tipi çamaşır makinesi 
modelini, aynı ticari markaya sahip olan veya aynı piyasaya arz eden ismini taşıyan diğer modellerden 
ayıran ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod,  
c) Hangisi daha düşük ise; tam yükte standart 60°C pamuklu programı veya tam yükte standart 40°C 
pamuklu program için kg pamuk cinsinden anma kapasite,   
d) Bu Tebliğin Ek-VI’sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı,  
e) Ev tipi çamaşır makinesinin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Ekoetiket” düzenlemesine göre “AB 
Ekoetiketi” aldığı durumlarda, bu konuda bilgi, 
f) Yıllık kWh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık ağırlıklı enerji 
tüketimi (AEC) (“tam ve kısmi yükte standart 60°C ve standart 40°C pamuklu programları için 220 
standart yıkama döngüsü kapsamında ve düşük güç modlarında “X” kWh/yıl enerji tüketimi” şeklinde 
ifade edilir ve “gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına göre değişir” ibaresi konulur),  
g) Tam ve kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının ve kısmi yükte standart 40°C pamuklu 
programının enerji tüketimleri (Et,60, Et,60½ , Et,40½),  
h) Kapalı (off) modda ve açık bırakılma (left-on) modundaki ağırlıklı güç tüketimi, 
i) Litre cinsinden ifade edilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan ağırlıklı yıllık su tüketimi 
(AWC) (“Tam yükte ve kısmi yükte 60°C ve 40°C pamuklu programlarının 220 standart yıkama 
döngüsü temel alınarak hesaplanmış olan yıl başına düşen su tüketimi “X” litre. Gerçek su tüketimi, 
cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir” şeklinde ifade edilir), 
j) Bu Tebliğin Ek-VI’sının 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenen ve skala üzerindeki G (en az 
verimli) ile A (en verimli) arasından seçilen santrifüj-kurutma verimlilik sınıfı “X” kullanılarak 
gösterilen santrifüj-kurutma verimlilik sınıfı (bu bilgi, kullanılan skalanın G’den (en az verimli)  A’ya 
(en verimli) kadar olduğunun net olması kaydıyla, farklı yöntemlerle de ifade edilebilir),  
k) Tam yükte tandart 60°C pamuklu programı veya kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının 
azami santrifüj hızlarından en düşük olanı ve  tam yükte standart 60 °C pamuklu programı veya kısmi 
yükte standart 40°C pamuklu programının kalan nem oranlarından en yüksek olanı, 
l) Standart 60°C pamuklu programı ile standart 40°C pamuklu programı’nın etikette ve bilgi formunda 
hakkında bilgi verilen standart yıkama programları olduğuna, normal kirli pamuklu çamaşırı 
temizlemeye uygun olduklarına ve bileşik enerji tüketimi ile su tüketimi açısından en verimli 
programlar olduklarına dair bilgi,  
m) Tam ve kısmi yükte standart 60°C pamuklu programı ve kısmi yükte standart 40°C pamuklu 
programının dakika cinsinden ifade edilmiş ve en yakın dakikaya yuvarlanmış program süreleri, 
n) Ev tipi çamaşır makinesinin güç yönetim sistemine sahip olduğu durumlarda, açık bırakılma (left-
on) modundaki süre (Tl ),  
o) Tam yükte standart 60 °C pamuklu programının dB(A) re 1 pW cinsinden ifade edilmiş ve en yakın 
tam sayıya yuvarlanmış yıkama ve kurutma aşamasındaki havayla yayılan akustik gürültü emisyonu,  
p) Ev tipi çamaşır makinesinin ankastre niteliğinde olmasının amaçlandığı durumlarda, bu yönde bilgi. 
 
2) Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla ev tipi çamaşır makinesi 
modeline yönelik olabilir.  
 
3) Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde 
verilebilir. Bu durumda, bu Ek’in 1 inci maddesinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler 
de temin edilir. 



 

Ek-III 
Teknik dosya 

 
1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir:  

a) Ürünü piyasaya arz edenin ismi ve adresi, 
b) Çamaşır makinesinin, makinenin kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel 
tanımlaması,  
c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standardların referans numaraları, 
d) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler,  
e) Ürünü piyasaya arz edeni temsil eden kişinin kimlik ve imzası, 
f) Ev tipi çamaşır makinesi modelinin yıkama döngüsü sırasında gümüş ionlar salıp salmadığına dair 
aşağıdakine uygun şekilde verilen bilgi, 

 “Bu ürün yıkama döngüsü sırasında gümüş ionlar salar” veya, 
 “Bu ürün yıkama döngüsü sırasında gümüş ionlar salmaz” 

g) Ölçümlere dair aşağıdakine uygun parametreler,  
(i) Enerji tüketimi, 
(ii) Program süresi,  
(iii) Su tüketimi,  
(iv) Kapalı (off) modda güç tüketimi,  
(v) Açık bırakılma (left-on) modunda güç tüketimi,  
(vi) Açık bırakılma (left-on) modunun süresi,  
(vii) Kalan nem oranı,  
(viii) Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu,  
(ix) Azami santrifüj hızı. 

h) Bu Tebliğin Ek-VII’sine uygun gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları.  
 
2. Belirli modeldeki bir ev tipi çamaşır makinesinin teknik dosyasında yer alan bilgilerin, tasarım üzerinden 
veya diğer bir eşdeğer ev tipi çamaşır makinesinden çıkarım yapılarak, veya her iki şekilde de hesaplandığı 
durumlarda, sözkonusu hesaplamalar ve çıkarımların detayları, veya her ikisi birden, yapılan hesaplamaların 
doğrulanmasına yönelik testlerinkilerle birlikte teknik dosyada bulunmalıdır. Bu bilgilerin içerisinde, aynı 
temellere dayanarak bilgi temin edilen diğer tüm eşdeğer ev tipi çamaşır makinesi modellerinin listesi de yer 
alır. 

 
Ek-IV 

 
 

Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda temin edilecek bilgiler 
 
1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun 
şekilde temin edilir; 
a) Hangisi düşük ise; tam yükte tandart 60°C pamuklu programı veya tam yükte standart 40°C pamuklu 
program için kg pamuk cinsinden anma kapasite,   
b) Bu Tebliğin Ek-VI’sının 1 inci maddesinde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı, 
c) Bu Tebliğin Ek-VII’sinin 1 inci maddesinin (c) bendine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya 
yuvarlanmış ve yıl başına düşen kWh cinsinden belirtilmiş olan yıllık enerji tüketimi,  
d) Bu Tebliğin Ek-VII’sinin 2 nci maddesinin (a) bendine uygun şekilde hesaplanarak en yakın tam sayıya 
yuvarlanmış ve yıl başına düşen litre cinsinden belirtilmiş olan yıllık su tüketimi,  
e) Bu Tebliğin Ek-VI’sının 2 nci maddesine uygun şekilde belirlenen santrifüj-kurutma verimlilik sınıfı,  



 

f) Hangisi düşük ise; tam yükte tandart 60°C pamuklu programı veya kısmi yükte standart 40°C pamuklu 
programının azami santrifüj hızı ve hangisi yüksek ise; tam yükte standart 60°C pamuklu programı veya kısmi 
yükte standart 40 °C pamuklu programının kalan nem oranı, 
g) Tam yükte tandart 60 °C pamuklu programının yıkama ve santrifüj aşamasındaki dB(A) re 1 pW cinsinden 
ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan havayla yayılan akustik gürültü emisyonu, 
h) Ev tipi çamaşır makinesinin ankastre niteliğinde üretildiği durumlarda, bu yönde bilgi. 
 
 2) Ürün bilgi formunda yer alan bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler bu Tebliğin Ek-II’sinde 
belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olmalıdır.  
 
3) Bu Ek’te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri 
okunaklı nitelikte olmalıdır. 
  
 Ek-V 
 

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü 
 
Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygunluğun kontrolü amacıyla, Bakanlık tek bir 
çamaşır makinesini test eder. Ölçülen parametrelerin, imalatçı tarafından Tablo 1’deki sınırlar dahilinde beyan 
ediliş olan değerleri karşılamıyor olması halinde, üç çamaşır makinesi üzerinde daha testler yinelenir. Enerji 
tüketimi hariç olmak kaydıyla, bu üç çamaşır makinesine ait ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması Tablo 
1’de yer alan sınırlar içerisinde olacaktır. Enerji tüketimi konusunda ise, ölçülen değer E t  nominal değerini % 
6’dan fazla geçmemelidir. 
 
Aksi takdirde, söz konusu model ve tüm diğer eşdeğer ev tipi çamaşır makinelerinin bu Tebliğin 5 inci ve 6 
ncı maddelerinde belirtilen gereklere uygun olmadığı kabul edilir.  
 
Bu kapsamda, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete’de referans 
numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm 
yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yenilenebilir prosedürler kullanılır.  
 

Tablo 1 

Ölçülen parameter Doğrulama  toleransları 

Yıllık enerji tüketimi Ölçülen değer, AEC nominal değerini (*), AEC  nominal 
değerinin %10’undan daha fazla geçmemlidir. 

Enerji tüketimi Ölçülen değer, Et nominal değerini, Et nominal değerinin 
%10’undan daha fazla geçmemlidir. 

Program süresi Ölçülen değer, Tt  nominal değerlerini, Tt  nominal 
değerlerinin %10’undan daha fazla geçmemlidir. 

Su tüketimi Ölçülen değer, nominal Wt  değerini, nominal Wt  
değerinin %10’undan daha fazla geçmemlidir. 

Kalan nem oranı Ölçülen değer, D nominal değerini, D nominal değerinin 
% 10’undan daha fazla geçmemlidir. 

Santrifüj hızı Ölçülen değer, nominal değerin %10’undan daha fazla 
nominal değerin gerisinde kalmamalıdır. 

Kapalı (off) modda ve açık Güç tüketiminin 1,00 W’den daha fazla ölçülen Po  ve Pl 



 

bırakılma (left-on) 
modunda güç tüketimi 

değeri, nominal değeri %10’dan fazla aşmayacaktır. Güç 
tüketiminin 1,00 W veya daha az ölçülen Po  ve Pl değeri, 
nominal değeri 0,10 W’den fazla aşmamalıdır. 

Açık bırakılma (left-on) 
modunda süre 

Ölçülen değer, Tl nominal değerini, Tl nominal değerinin 
%10’undan daha fazla geçmemelidir. 

Havada yayılan akustik 
gürültü emisyonu 

Ölçülen değer, nominal değeri karşılamalıdır. 

(*) “Nominal değer” ürünü piyasaya arz eden tarafından beyan edilen değeri ifade eder. 

 
 
 Ek-VI 
 

Enerji verimlilik sınıfları ve santrifüj-kurutma verimlilik Sınıfları 
 
1. ENERJİ VERİMLİLİK SINIFLARI  
Bir ev tipi çamaşır makinesinin enerji verimlilik sınıfı, Tablo 1’de gösterildiği şekilde makinanın Enerji 
Verimlilik Endeksi temel alınmak suretiyle belirlenir.  
 
Bir ev tipi çamaşır makinesinin Enerji Verimlilik Endeksi (EEI), bu Tebliğin Ek-VII’sinin 1’inci maddesine 
uygun şekilde belirlenir.  

 
Tablo 1 

Enerji Verimlilik sınıfları 

Enerji verimlilik sınıfı  
 

Enerji Verimlilik Endeksi  

A+++ (en verimli)  EEI < 46  

A++  46 ≤ EEI < 52  

A+  52 ≤ EEI < 59  

A  59 ≤ EEI < 68  

B  68 ≤ EEI < 77  

C  77 ≤ EEI < 87  

D (en az verimli)  EEI ≥ 87  

 
2. SANTRİFÜJ-KURUTMA VERİMLİLİK SINIFLARI  
Bir ev tipi çamaşır makinesinin santrifüj- kurutma verimlilik sınıfı, Tablo 2’de gösterildiği şekilde kalan nem 
oranı (D) temel alınmak suretiyle belirlenir.  
 
Bir ev tipi çamaşır makinesinin kalan nem oranı (D), bu Tebliğin Ek-VII’sinin 3 üncü maddesine uygun 
şekilde belirlenir.  
 

 
 
 
 



 

Tablo 2 
Santrifüj- kurutma verimlilik sınıfları 

Santrifüj- kurutma verimlilik sınıfı Kalan nem oranı (%)  
 

A (en verimli)  D < 45  

B 45 ≤ D < 54  

C 54 ≤ D < 63  
D 63 ≤ D < 72  
E 72 ≤ D < 81  

F  81 ≤ D < 90  

G (en az verimli)  D ≥ 90 

 
Ek-VII  

 
 

Enerji verimlilik endeksini, yıllık su tüketimini ve artık nem oranını hesaplama yöntemi 
 
1. ENERJİ VERİMLİLİK İNDEKSİNİN HESAPLANMASI 
Bir ev tipi çamaşır makinesi modelinin Enerji Verimlilik Endeksini (EEI) hesaplamak için, makinanın tam 
veya kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının ve kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının 
ağırlıklı yıllık enerji tüketimi makinanın standart yıllık enerji tüketimi ile kıyaslanır.  
 
a) Enerji Verililik Endeksi (EEI) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve bir ondalık haneye yuvarlanır: 
  

 
 
AEC   = Ev tipi çamaşır makinesinin yıllık enerji tüketimi 
SAEC = Ev tipi çamaşır makinesinin standart yıllık enerji tüketimi 
 
b) Standart yıllık enerji tüketimi (SAEC) kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye 
yuvarlanır:  

 
 

c = Ev tipi çamaşır makinesinin, standart 60°C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden veya 
standart 40°C pamuklu program için tam yükte anma kapasitesinden en düşük olanını işaret etmektedir.  
 
c) Ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEC) kWh/yıl cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye 
yuvarlanır:  
 
(i) 

 
 



 

Et = Ağırlıklı enerji tüketimi  
Po = Kapalı (off) modda ağırlıklı güç  
Pl = Açık bıraka modunda ağırlıklı güç  
Tt = Ağırlıklı program süresi 
220 = Yıllık standart yıkama döngüsünün toplam sayısı  
 
(ii) Ev tipi çamaşır makinesinin güç yönetimi sistemine sahip olduğu ve program bitimini müteakip otomatik 
olarak kapalı (off) moda geçtiği durumlarda, ağırlıklı yıllık enerji tüketiminin (AEC) hesaplanması, açık 
bırakılma (left-on) modunun verimli süresi dikkate alınarak aşağıdaki formule uygun şekilde hesaplanır:  
 

 
 
Tl = açık bırakılma (left-on) modunda geçen süre 
  
d) Ağırlıklı enerji tüketimi (Et) kWh cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve üç ondalık haneye yuvarlanır:  

 

 
 
Et,60 =  Tam yükte standart 60°C pamuklu programının enerji tüketimi  
Et,60½ = Kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının enerji tüketimi 
Et,40½ = Kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının enerji tüketimi 
  
e) Kapalı (off) modda ağırlıklı güç (Po) W cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık haneye 
yuvarlanır:  

P o = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7 
 
Po,60  = Kapalı (off) modda tam yükte standart 60°C pamuklu programının gücü 
Po,60½ = Kapalı (off) modda kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının gücü 
Po,40½ = Kapalı (off) modda kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının gücü 
 
f) Açık bırakılma (left-on) modundaki ağırlıklı güç (Pl) W cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki 
ondalık haneye yuvarlanır:  

 
P l = (3 × P l,60 + 2 × P l,60½ + 2 × P l,40½ )/7 

 
Pl,60 = Açık bırakılma (left-on) modundaki tam yükte standart 60°C pamuklu programının gücü 
Pl,60½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının gücü  
Pl,40½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının gücü 
 
g) Ağırlıklı program süresi (Tt) dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanır:  

 
T t = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7 

  
Tt,60 = Tam yükte standart 60°C pamuklu programının program süresi 
Tt,60½ = Kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının program süresi 
Tt,40½ = Kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının program süresi 



 

 
h) Açık bırakılma (left-on) modundaki ağırlıklı süre (Tl) dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en 
yakın dakikaya yuvarlanır: 
 

T l = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7 
 
Tl,60 = Açık bırakılma (left-on) modundaki tam yükte standart 60°C pamuklu programının süresi  
Tl,60½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının süresi  
Tl,40½ = Açık bırakılma (left-on) modundaki kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının süresi  
 
2. AĞIRLIKLI YILLIK SU TÜKETİMİNİN HESAPLANMASI 
a) Ev tipi çamaşır makinesinin ağırlıklı yıllık su tüketimi (AWC) litre cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve 
tam sayıya yuvarlanır:  
 

AWc = Wt × 220 
 
Wt = Ağırlıklı su tüketimi  
220 = Standart yıkama döngüsünün yıllık toplam sayısı  
 
b) Ağırlıklı su tüketimi (Wt) litre cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve tam sayıya yuvarlanır:  
 

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7 
 
Wt,60 = Tam yükte standart 60°C pamuklu programının su tüketimi 
Wt,60½ = Kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının su tüketimi  
Wt,40½ = Kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının su tüketimi 
 
3. AĞIRLIKLI ARTIK NEM ORANININ HESAPLANMASI 
  
Ev tipi çamaşır makinesinin ağırlıklı kalan nem oranı (D) yüzde cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en 
yakın tam yüzdeye yuvarlanır:  
 

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7 
 
D60 tam yükte standart 60°C pamuklu programının, yüzde cinsinden ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanmış 
artık nem oranı  
D60½ kısmi yükte standart 60°C pamuklu programının, yüzde cinsinden ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanmış 
artık nem oranı  
D40½ kısmi yükte standart 40°C pamuklu programının, yüzde cinsinden ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanmış 
artık nem oranı  
 


