
Priloga II 

Podatkovna kartica 

 
Informacije so lahko podane v tabeli, ki pokriva večje število modelov, ki jih dobavlja isti 
dobavitelj. V tem primeru morajo biti podatki podani v predpisanem vrstnem redu ali pa 
podani v opisu stroja. 
Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje informacije: 
 
1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca 
2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela 
3. Razred energijske učinkovitosti modela, določen v Prilogi IV, z napisom: Razred 

energijske učinkovitosti, na lestvici od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba 
energije). Kjer je ta podatek podan v tabeli, se to lahko izrazi na drug način, pod 
pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša poraba energije) do G (večja poraba 
energije).  

4. Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov 
dodeljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za 
okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to 
točko. Naslovu se doda grafični simbol znaka. 

5. Proizvajalčevo ime, koda ali  označba za standardni program, na katerega se nanašajo 
podatki na nalepki in na podatkovni kartici. 

6. Porabo energije, določeno v skladu s standardi, navedenimi v 5. členu tega pravilnika, v 
kWh na program pomivanja z uporabo standardnega programa, ki so opisani kot “Poraba 
energije XYZ kWh na standardni program pomivanja pri polnjenju s hladno vodo. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe stroja”. 

7. Razred pomivalnega učinka, določen v Prilogi IV, izražen kot “Razred pomivalnega 
učinka na lestvici od A (boljši) do G (slabši). Lahko se izrazi tudi na drug način, pod 
pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (boljši) do G (slabši). 

8. Razred sušilnega učinka, določen v Prilogi IV, izražen kot “Razred sušilnega učinka na 
lestvici od A (boljši) do G (slabši)”. Lahko se izrazi tudi na drug način, pod pogojem, da je 
jasen obseg lestvice od A (boljši) do G (slabši).  

9. Zmogljivost stroja v številu pogrinjkov kot je določeno  v Prilogi I, opomba VIII. 
10. Porabo vode na program pomivanja v litrih, merjeno z uporabo  standardnega  programa 

kot je določeno  v Prilogi I, opomba IX. 
11. Trajanje standardnega programa v skladu s standardi navedenimi v 5. členu.  
12. Dobavitelji lahko točkam 5 do 11 dodajo tudi podatke za druge programe pomivanja.  
13. Ocenjeno letno porabo energije in vode na podlagi 220-tih uporab stroja izraženih v 

točkah 6 (energija) in 10 (voda). Ta se izrazi kot “Ocenjena letna poraba (220 
programov)“. 

14. Hrup izmerjen med standardnim programom, kadar pride v poštev,  kot določa pravilnik o 
emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01). 

 
Podatkovno kartico lahko pripravimo tudi kot kopijo nalepke, bodisi v barvi ali črno-belo. V 
tem primeru je potrebno vključiti še podatke, ki so samo na podatkovni kartici in jih nalepka 
ne vsebuje. 


