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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ
Ангилалтын код
Ахуйн зориулалттай гал тогооны цахилгаан
хэрэгсэл – 1-р хэсэг: Зуух, шарах шүүгээ, уураар
жигнэх шүүгээ болон грилл – Үзүүлэлтийг
хэмжих арга

MNS IEC 60350-1:2021

Household electric cooking appliances –
Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills –
Methods for measuring performance

IEC 60350-1:2016 Edition
2.0, 2016-04

Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ...
дугаар тогтоолоор батлав.
Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
1 Хамрах хүрээ
IEC 60350-1 стандартын энэ хэсэгт
ахуйн зориулалтаар хэрэглэх гал
тогооны цахилгаан зуух, шарах шүүгээ,
уураар жигнэх шүүгээ болон гриллийн
үзүүлэлтийг
хэмжихэд
зориулсан
аргуудыг тодорхойлсон.
Энэ стандартад хамруулсан шарах
шүүгээнүүд богино долгионы функцтэй
эсвэл функцгүй байж болно.
Цахилгаан хэрэгслийн чанаж болгох
үндсэн функц нь богино долгионы
функцтэй эсвэл дулаанаар халаадаг
болохыг үйлдвэрлэгч тодорхойлох
шаардлагатай. Чанаж болгох үндсэн
функцийг эрчим хүчний зарцуулалтад
нийцсэн, өнөө үед хэрэглэдэг аргаар
хэмжих хэрэгтэй. Чанаж болгох үндсэн
функцийг богино долгионы функц гэж
зааварчилгаанд заасан бол эрчим
хүчний зарцуулалтын хэмжилд IEC
60705 стандартыг хэрэглэнэ. Хэрэв
чанаж
болгох
үндсэн
функцийг
дулаанаар
халаадаг
функц
гэж

1 Scope
This part of IEC 60350 specifies methods
for measuring the performance of electric
cooking ranges, ovens, steam ovens, and
grills for household use.

The ovens covered by this standard may
be with or without microwave function.
Manufacturers should define the primary
cooking function of the appliance –
microwave function or thermal heat. The
primary cooking function should be
measured with an existing method
according to energy consumption. If the
primary cooking function is declared in
the instruction manual as a microwave
function, IEC 60705 is applied for energy
consumption measurement. If the primary
cooking function is declared as a thermal
heat, then IEC 60350-1 is applied for
energy consumption measurement.
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зааварчилгаанд заасан бол эрчим
хүчний зарцуулалтын хэмжилд IEC
60350-1 стандартыг хэрэглэдэг.
Чанаж
болгох
үндсэн
функцийг
үйлдвэрлэгч заагаагүй бол богино
долгионы функц эсвэл дулаанаар
халаах үзүүлэлтийг аль боломжоор нь
хэмжвэл зохино.

If the primary function is not declared by
the manufacturer, the performance of the
microwave function and thermal heat
should be measured as far as it is
possible.

1-Р ТАЙЛБАР: Дараах үзүүлэлтийн хувьд
эрчим хүчний зарцуулалт болон ачааллыг
халаах хугацааны хэмжилд энэ стандартыг
хэрэглэхгүй. Үүнд:
- богино долгионтой хосолсон;
- хойш, урагш хөдөлдөг тавиур эсвэл эргэдэг
тавиуртай шарах шүүгээ;
- жижиг камертай шарах шүүгээ;
-тохируулах
боломжтой
температурын
тохируулга байхгүй шарах шүүгээ;
- 3.12-3.14-т тодорхойлсноос өөр халаах
функцүүдтэй;
- уураар жигнэх зөвхөн ганц функцтэй
цахилгаан хэрэгслийг (3.15) оруулна.
2-Р ТАЙЛБАР: Энэ стандартыг дараах
цахилгаан хэрэгсэлд хэрэглэхгүй. Үүнд:
- богино долгионы шарах шүүгээ (IEC 60705),
- чанаж болгох, шарах, уураар жигнэх болон
адилхан функцүүд бүхий, зөөврийн цахилгаан
хэрэгсэл (IEC 61817) байна.

NOTE 1 For measurement of energy consumption
and time for heating a load (see 7.4), this
standard is furthermore not applicable to:

Дулаанаар халаадаг, богино долгионы
функцтэй эсвэл функцгүй цахилгаан
хэрэгслийн
үндсэн
үзүүлэлтийн
тодорхойломжуудыг энэ стандартад
заасан
төдийгүй
эдгээр
тодорхойломжийг хэмжихэд зориулсан
аргуудыг тодорхойлсон.
Үзүүлэлтийн
ангилал
эсвэл
зэрэглэлийг
энэ
стандартад
тодорхойлоогүй.

This
standard
defines
the
main
performance characteristics of these
appliances which are of interest to the
user and specifies methods for measuring
these characteristics.

3-Р ТАЙЛБАР: Лабораториудын хооронд үр
дүнгүүд нь өөрчлөгдөж болох учраас энэ
стандартад
тодорхойлсон
туршилтуудын
заримыг дахин шинэчлэх боломжтой гэж
тооцдоггүй. Тиймээс зарим туршилтыг зөвхөн
туршилтын зорилгыг харьцуулахад зориулсан.
4-Р
ТАЙЛБАР:
Аюулгүй
ажиллагааны

NOTE 3 Some of the tests which are specified in
this standard are not considered to be
reproducible since the results may vary between
laboratories. They are therefore intended for
comparative testing purposes only.

–
microwave combination function;
–
ovens with reciprocating trays or
turntable;
–
small cavity ovens;
–
ovens without adjustable temperature
control;
–
heating functions other than defined in
3.12 to 3.14;
–
appliances with only solo steam function
(3.15).
NOTE 2 This standard does not apply to
–
microwave ovens (IEC 60705),
–
portable appliances for cooking, grilling,
steaming and similar functions (IEC 61817).

This standard does not specify a
classification or ranking for performance.

NOTE 4 This standard does not deal with safety
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шаардлагуудыг энэ стандартад авч үзээгүй
(IEC 60335-2-6 болон IEC 60335-2-9).
5-Р ТАЙЛБАР: Энэ стандартад хамруулсан
цахилгаан хэрэгслүүд нь цахилгаан хэрэгслийн
дотор суурилуулсан эсвэл ажлын талбай эсвэл
шалан дээр байрлуулсан байж болно.
6-Р ТАЙЛБАР: Шарах болон уураар жигнэх
функцүүдийн
хувьд
эрчим
хүчний
зарцуулалтын хэмжлийн арга байхгүй.

requirements (IEC 60335-2-6 and IEC 60335-2-9).

2 Норматив эшлэл
Дараах баримт бичгийн бүх эсвэл
хэсэгчилсэн агуулгыг энэхүү баримт
бичгийн шаардлагуудад нийцүүлсэн
байдлаар эш татсан бөгөөд энэ баримт
бичгийг
хэрэглэхэд
зайлшгүй
шаардлагатай болно. Огноо товлосон
эшлэлийн
хувьд
зөвхөн
тухайн
хэвлэлийг ашиглана. Огноо товлоогүй
эшлэлийн хувьд эш татсан баримт
бичгийн сүүлчийн хэвлэлийг (аливаа
өөрчлөлтийг багтаасан) хэрэглэнэ.
IEC 60584-2, Термопар – 2-р хэсэг:
Хүлцэл
IEC 62301, Ахуйн цахилгаан хэрэгсэл –
Зогсолтын төлөвийн эрчим хүчийг
хэмжих
ISO 80000-1:2009, Хэмжигдэхүүн болон
нэгж – 1-р хэсэг: Ерөнхий зүйл, Олон
улсын
гэрэлтүүлгийн
комисс,
Колориметр
3 Нэр томьёо, тодорхойлолт
Энэ баримт бичгийн шаардлагаар
дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг
хэрэглэнэ.
3.1
зуух
ширэм болон хамгийн багадаа нэг
шарах шүүгээтэй (гриллийг багтаасан
байж болно) цахилгаан хэрэгсэл
3.2
ширэм
хяналтын цогц төхөөрөмжийг агуулсан,

2 Normative references
The following documents, in whole or in
part, are normatively referenced in this
document and are indispensable for its
application. For dated references, only
the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the
referenced document (including any
amendments) applies.

NOTE 5 Appliances covered by this standard may
be built-in or for placing on a working surface or
the floor.
NOTE 6 There is no measurement method for the
energy consumption for grilling and steam
functions available.

IEC 60584-2, Thermocouples – Part 2:
Tolerances
IEC
62301,
Household
electrical
appliances – Measurement of standby
power
ISO 80000-1:2009, Quantities and units –
Part 1: General CIE 15, Colorimetry

3
Terms and definitions
For the purposes of this document the
following terms and definitions apply.
3.1
cooking range
appliance having a hob and at least one
oven and which may incorporate a grill
3.2
hob
appliance or part of an appliance which
16
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нэг эсвэл түүнээс олон ширэм болон/ incorporates one or more cooking zones
эсвэл хоол бэлтгэх талбайг багтаасан and/or cooking areas including a control
цахилгаан хэрэгсэл эсвэл цахилгаан unit
хэрэгслийн нэг хэсэг
1-Р ТАЙЛБАР: Ширмийг халдаг тавцан гэж мөн
нэрлэдэг.
2-Р ТАЙЛБАР: Хяналтын цогц төхөөрөмжийг
ширмэнд багтаасан эсвэл зууханд нэгтгэсэн
байж болно.

Note 1 to entry: A hob is also known as a cooktop.

3.3
шарах шүүгээ
цахилгаан хэрэгсэл эсвэл зуухны
тасалгаа бөгөөд дотор нь хоол хүнсийг
цацраг туяа, хэвийн конвекци, агаарын
хүчитгэсэн урсгал эсвэл эдгээр халаах
аргын нэгдлээр болгоно
3.4
пиролитик өөрийн цэвэрлэгээтэй
шарах шүүгээ
шарах шүүгээг хангалттай өндөр
температур хүртэл халаах замаар хоол
хүнсний үлдэгдлийг арилгадаг шарах
шүүгээ
3.5
уураар жигнэх шүүгээ
цахилгаан хэрэгсэл эсвэл зуухны
тасалгаа бөгөөд дотор нь орчны
даралттай үед хоол хүнсийг үндсэндээ
уурны конденсациар болгоно

3.3
oven
appliance or compartment of a cooking
range in which food is cooked by
radiation, by natural convection, by
forced-air circulation or by a combination
of these heating methods
3.4
pyrolytic self-cleaning oven

1-Р ТАЙЛБАР: Цахилгаан хэрэгслийг уурын
генератороор тоноглодог.
2-Р ТАЙЛБАР: Уур нь жигнэж байгаа хоол
хүнснээс ууршсан ус биш болно.

Note 1 to entry: Appliances are fitted with their
own steam generator.
Note 2 to entry: Steam does not mean the
evaporated water from the load.

3.6
конвекци, уур, мөн конвекци уурыг
хамт хэрэглэдэг шарах шүүгээ
цахилгаан хэрэгсэл эсвэл зуухны
тасалгаа бөгөөд дотор нь хоол хүнсийг
шарах шүүгээ (3.3) болон уураар
жигнэх шүүгээний (3.5) тусламжтайгаар
болгоно

3.6
combi steam oven

1-Р ТАЙЛБАР: Зөвхөн уураар хангах функц

Note 1 to entry: Appliances with only a

Note 2 to entry: The control unit can be included
in the hob itself or integrated in a cooking range.

oven in which cooking deposits are
removed by heating the oven to a
sufficiently high temperature
3.5
steam oven
appliance or compartment of a cooking
range in which food is cooked mainly by
steam condensation at ambient pressure

appliance or compartment of a cooking
range in which food is cooked by a
combination of oven (3.3) and steam
oven (3.5)
steam
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бүхий цахилгаан хэрэгсэл бас байдаг. Уурны
функцийг зааварчилгаанд тайлбарласан эсвэл
цахилгаан хэрэгсэлд уураар жигнэх функцийн
тохиргоог бэлтгэсэн тохиолдолд зөвхөн эдгээр
шарах шүүгээнд зориулсан энэ функцийг
турших боломжтой.
2-Р ТАЙЛБАР: Уур нь жигнэж байгаа хоол
хүнснээс ууршсан ус биш болно.

assist function also exist. For these ovens the
steam function can only be tested if this function
is described in the manual instruction or if the
appliance provides a setting for steam function.

3.7
грилл
цахилгаан хэрэгсэл эсвэл цахилгаан
хэрэгслийн хэсэг бөгөөд дотор нь хоол
хүнсийг цацрагаар халааж болгоно
3.8
катализын цэвэрлэгээтэй шарах
шүүгээ
тусгай бүрхүүлийн дээд талд байгаа
үлдэгдлийг халаасны дараа задлаж,
дотор талд үлдсэн хоол хүнсний
үлдэгдлийг арилгадаг шарах шүүгээ
3.9
халаах тусдаа хэсэг
хоолыг
ширээнд
тавихаас
өмнө
урьдчилан халаах эсвэл хоолыг
ширээнд
тавихад
тохирох
температуртай болгохын тулд хоолыг
байрлуулдаг тусдаа тасалгаа
3.10
жижиг камертай шарах шүүгээ
дараах хэмжээстэй шарах шүүгээ:
- хэрэглэх боломжтой өргөн болон
гүний хэмжээ нь 250 мм-ээс бага, эсвэл
- хэрэглэх боломжтой өндрийн хэмжээ
нь 120 мм-ээс бага байна.

3.7
grill
appliance or part of an appliance in which
food is cooked by radiant heating

1-Р ТАЙЛБАР: Энэ стандартад тодорхойлсон
жижиг камертай шарах шүүгээний хамгийн их
хэмжээ нь 7.4-т хэрэглэсэн, туршилтын
ачааллын хэмжээнээс шалтгаална.

Note 1 to entry: The defined maximum size of
small cavity ovens in this standard is due to the
size of the test load used in 7.4.

Note 2 to entry: Steam does not mean the
evaporated water from the food.

3.8
oven with catalytic cleaning
oven in which cooking deposits are
removed by breaking them down on a
special coating
3.9
warming compartment
separate compartment in which dishes
are placed in order to preheat them prior
to serving, or in which food is maintained
at serving temperature
3.10
small cavity oven
oven with the following dimensions:
–
both usable width and usable
depth < 250 mm, or
–
usable height < 120 mm

3.11
3.11
олон тооны камертай цахилгаан multiple cavity appliance
хэрэгсэл
нэгээс олон тооны тусдаа камертай appliance that has more

than

one
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цахилгаан хэрэгсэл бөгөөд дотор нь
хоол хийх камеруудыг тус тусад нь
хянах боломжтой, гэхдээ тус тусад нь
суурилуулах боломжгүй
3.12
халаах ердийн функц
зөвхөн цацраг туяа болон хэвийн
конвекцийн аргаар хоол хүнсэнд
халууныг дамжуулна

separate cavity in which food is cooked
and
which
can
be
controlled
independently, but cannot be installed
separately
3.12
conventional heating function
heat transmission to the food by radiation
and natural convection only

1-Р ТАЙЛБАР: Дээд талын халаах элементээр
(өөрөөр хэлбэл, шарах элемент) зөвхөн
ажилладаг ердийн халаах функцүүдийг энд
оруулаагүй болно.

Note 1 to entry: This
does
not
include
conventional heating functions which operate a
top heating element only (i.e. grill element).

3.13
агаарын хүчитгэсэн урсгалын функц
агаарын хүчитгэсэн конвекцийн аргаар
өөрөөр
хэлбэл,
сэнсний
тусламжтайгаар
агаарын
урсгалыг
үүсгэн,
хоол
хүнсэнд
халууныг
дамжуулах

3.13
forced air circulation function
heat transmission to the food by forced
air convection, i.e. by circulating the air
with the help of a fan

1-Р ТАЙЛБАР: Дээд талын халаах элементээр
зөвхөн
ажилладаг
агаарын
урсгалын
функцүүдийг энд оруулаагүй болно (өөрөөр
хэлбэл, гриллийн элемент).

Note 1 to entry: This does not include circulated
air functions which operate a top heating element
only (i.e. grill element).

3.14
халуун уураар жигнэх функц
цацраг
туяа
болон/эсвэл
орчны
даралттай (ойролцоогоор 1 бар) үеийн
конвекц болон 100 °C хэмээс их
температурыг нэгтгэж үүсгэсэн уураар
хоол хүнсэнд халууныг дамжуулах
3.15
уураар жигнэх функц
орчны даралт (ойролцоогоор 1 бар)
болон 100 °C хэмээс бага буюу тэнцүү
температуртай
үеийн
уурны
конденсациар хоол хүнсэнд халууныг
үндсэндээ дамжуулах
3.16
хөрөх хугацаа
идэвхтэй төлөв дууссаны дараа
үргэлжлэх тогтворгүй нөхцөл бөгөөд

3.14
hot steam function
heat transmission to the food by
generated steam in combination with
radiation and/or convection at ambient
pressure (approximately 1 bar) and with a
temperature > 100°C
3.15
steam function
heat transmission to the food mainly by
condensation of steam at ambient
pressure (approximately 1 bar) and with a
temperature ≤ 100 °C
3.16
cooling down period
unstable
condition
persisting
after
completion of the active mode and the
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хэрэглэгчийн аливаа оролцоогүйгээр
эрчим хүчний зарцуулалт өөрчлөгдөж
болох байдлаар цахилгаан хэрэгсэл
унтраасан төлөвт шилжинэ
3.17
унтраасан төлөвт тохируулах
эрчим
хүчний
үндсэн
үүсгүүрт
холбогдсон,
мөн
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу ашиглаж байгаа
тодорхойгүй
хугацааны
туршид
хадгалагдаж болох эрчим хүчний
хамгийн бага зарцуулалтад хүргэхийн
тулд
энгийн
хэрэглээний
явцад
хэрэглэгч хүрэх боломжтой, цахилгаан
хэрэгслийн
үйл
ажиллагаанд
зориулсан удирдлага эсвэл унтраагуур
ашиглан цахилгаан хэрэгслийг унтраах
үйлдэл

appliance is set to off mode where the
power consumption may change without
any intervention by the user

1-Р ТАЙЛБАР: Савнаас ус юүлэх, хоол хүнсийг
холдуулах, хаалга хаах зэрэг унтраасан төлөвт
тохируулсан байх шаардлагатай бүх үйлдлийг
хийх хэрэгтэй.
2-Р ТАЙЛБАР: IEC 62301 стандартад бичсэн
унтраасан төлөвийн тодорхойлолтыг авч үзсэн.

Note 1 to entry: All actions required to set to off
mode such as empty the water tank, remove the
food, close the door, etc., have to be taken.

3.18
зогсолтын төлөвт тохируулах
эрчим
хүчний
үндсэн
үүсгүүрт
холбогдсон,
мөн
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу ашиглаж байгаа
тодорхойгүй
хугацааны
туршид
хадгалагдаж болох эрчим хүчний
хамгийн бага зарцуулалтад хүргэхийн
тулд
энгийн
хэрэглээний
явцад
хэрэглэгч хүрэх боломжтой, цахилгаан
хэрэгслийн
үйл
ажиллагаанд
зориулсан удирдлага эсвэл унтраагуур
ашиглан
цахилгаан
хэрэгслийг
зогсолтын төлөвт сэлгэн залгах үйлдэл

3.18
set to standby mode
action where the product is switched to
standby using appliance controls or
switches that are accessible and intended
for operation by the user during normal
use
to
attain the
lowest power
consumption that may persist for an
indefinite time while connected to a main
power source and used in accordance
with the manufacturer’s instructions

1-Р ТАЙЛБАР: IEC 62301 стандартад бичсэн
зогсолтын төлөвийн тодорхойлолтыг авч үзсэн.

Note 1 to entry: For the definition of standby mode
IEC 62301 is relevant.

4 Хэмжлийн жагсаалт
4.1 Овор хэмжээ болон жин

4
4.1

3.17
set to off mode
action where the product is switched off
using appliance controls or switches that
are accessible and intended for operation
by the user during normal use to attain
the lowest power consumption that may
persist for an indefinite time while
connected to a main power source and
used
in
accordance
with
the
manufacturer’s instructions

Note 2 to entry: For the definition of off mode IEC
62301 is relevant.

List of measurements
Dimensions and mass
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Дараах хэмжлийг гүйцэтгэдэг. Үүнд:

The following measurements are carried
out:
- нийт овор хэмжээ (6.1-ийг үзнэ үү);
–
overall dimensions (see 6.1);
- дотор талын хэмжээс (6.2-ыг үзнэ үү); –
internal dimensions (see 6.2);
- тавиур болон уураар жигнэхэд –
dimensions
of
shelves
and
зориулсан нэмэлт хэрэгслийн овор steaming accessories (see 6.4);
хэмжээ (6.4-ийг үзнэ үү);
- шарахад зориулсан сараалжийн овор –
dimensions of grill grids (see 6.5);
хэмжээ (6.5-ыг үзнэ үү);
- халаах тусдаа хэсгүүдийн овор –
dimensions
of
warming
хэмжээ (6.6-г үзнэ үү);
compartments (see 6.6);
- тавиурын түвшин (6.7-г үзнэ үү);
–
level of the shelf (see 6.7);
- цахилгаан хэрэгслийн жин (6.8-ыг –
mass of the appliance (see 6.8).
үзнэ үү) байна.
4.2 Шарах шүүгээ болон конвекци, 4.2
Oven and combi steam oven
уур, мөн конвекци уурыг хамт
хэрэглэдэг шарах шүүгээ
Дараах хэмжлийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
The following measurements are carried
out:
- хоосон шарах шүүгээг урьдчилан –
preheating the empty oven (see
халаах (7.2-ыг үзнэ үү);
7.2);
- тохируулгын нарийвчлал (7.3-ыг үзнэ –
accuracy of the control (see 7.3);
үү);
- ачааллыг халаасан эрчим хүчний –
energy consumption and time for
зарцуулалт болон хугацаа (7.4-ийг үзнэ heating a load (see 7.4);
үү);
- халаах хуваарилалт (7.5-ыг үзнэ үү);
–
heat distribution (see 7.5);
- халаах хүчин чадал (7.6-г үзнэ үү) –
ability to supply heat (see 7.6).
байна.
4.3 Уураар жигнэх шүүгээ болон 4.3
Steam oven and combi steam
конвекци, уур, мөн конвекци уурыг oven
хамт хэрэглэдэг шарах шүүгээ
Дараах хэмжлийг гүйцэтгэдэг. Үүнд:
The following measurements are carried
out:
- уурыг бэлтгэх хүчин чадал (8.1-ийг –
ability to supply steam (see 8.1);
үзнэ үү);
- уурны хуваарилалт (8.2-ыг үзнэ үү);
–
distribution of steam (see 8.2)
- хүчин чадлыг тодорхойлох (8.3-ыг –
determination of the capacity (see
үзнэ үү) орно.
8.3).
4.4 Грилл
4.4
Grill
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Дараах хэмжлийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

The following measurements are carried
out:
- шарахад зориулсан талбай (9.2-ыг –
grilling area (see 9.2);
үзнэ үү);
- шарах (9.3-ыг үзнэ үү) байна.
–
grilling (see 9.3).
4.5 Халаах тусдаа хэсгүүд
4.5
Warming compartments
Дараах хэмжлийг гүйцэтгэдэг. Үүнд:
The following measurements are carried
out:
- температурын тохируулга болон –
temperature control and energy
эрчим хүчний зарцуулалт (10-р Зүйлийг consumption (see Clause 10).
үзнэ үү) байна.
4.6 Цэвэрлэх
4.6
Cleaning
Дараах хэмжлийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
The following measurements are carried
out:
- пиролитик өөрийн цэвэрлэгээтэй –
cleaning of pyrolytic self-cleaning
шарах шүүгээ (11.1-ийг үзнэ үү);
ovens (see 11.1);
- катализын цэвэрлэгээтэй шарах –
cleaning of ovens with catalytic
шүүгээ (11.2-ыг үзнэ үү) байна.
cleaning (see 11.2).
5 Хэмжилд зориулсан ерөнхий 5
General conditions for the
нөхцөлүүд
measurement
5.1 Туршилтын өрөө
5.1
Test room
Орчны температурыг (20 ± 5) °C хэмд The tests are carried out in a substantially
байлгадаг, нэвт салхилдаггүй өрөөнд draught-free room in which the ambient
туршилтыг хийнэ.
temperature is maintained at (20 ± 5) °C.
7.2,
7.4
болон
7.5.3-т
заасан For tests 7.2, 7.4 and 7.5.3, (23 ± 2) °C
туршилтуудын хувьд бүх туршилтын shall be maintained during the complete
явцад (23 ± 2) °C хэмтэй байх хэрэгтэй. test.
Туршилт хийж байгаа шарах шүүгээний This ambient temperature is measured at
камерын
тооцоолсон
эзлэхүүний a point that is at the same height as the
төвтэй адил өндөрт бөгөөд цахилгаан centre of the calculated volume of the
хэрэгслийн урд талын ирмэгийн нэг oven cavity in test and at a distance of
диагоналаас 0,5 м зайд байх цэгт 0,5 m diagonally from one of the front
орчны энэ температурыг хэмжинэ (1-р edges of the appliance (see Figure 1).
зургийг үзнэ үү).
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Figure 1 – Position of the thermocouple for measuring ambient temperature

1-р зураг – Орчны температурыг хэмжихэд зориулсан термопарыг
байрлуулах
Түлхүүр үг
a – шарах шүүгээ (дээд талаас харуулсан
зураг)
b – 0,5 м зай
c – термопар болно.

Туршилт хийж байгаа цахилгаан
хэрэгсэл эсвэл өөр аливаа цахилгаан
хэрэгсэл орчны температурын хэмжилд
нөлөөлсөн байж болохгүй.
5.2 Цахилгаан хангамж
Хэвийн хүчдэлийн ± 1 %-ийн хүчдэлийг
цахилгаан хэрэгсэлд өгнө.
Цахилгаан хэрэгсэлд хэвийн хүчдэлийн
хязгаар
заасан
бол
цахилгаан
хэрэгслийг хэрэглэхээр төлөвлөж буй
улсын
нэрлэсэн
хүчдэлтэй
үед
туршилтыг хийдэг.
7.2,
7.4
болон
7.5.3-т
заасан
туршилтуудын хувьд:
- халаах элементийг залгасан үед

Key
a

oven (top view)

b
c

0,5 m
thermocouple

The measurement of the ambient
temperature shall not be influenced by
the appliance itself or by any other
appliance.
5.2
Electricity supply
The appliance is supplied at rated voltage
± 1 %.
If the appliance has a rated voltage
range, the tests are carried out at the
nominal voltage of the country where the
appliance is intended to be used.
For tests 7.2, 7.4 and 7.5.3:
–

the

supply

voltage

shall

be
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хэвийн хүчдэлийн ± 1 %-тай байх
хүчдэлийг үндсэн гаргалгад өгөх
хэрэгтэй.;
- бүх туршилтын явцад гүйдлийн
давтамж нь хэвийн давтамжийн ±1 %тай байвал зохино. Давтамжийн
хязгаарыг заасан бол туршилтын
давтамж нь цахилгаан хэрэгслийг
хэрэглэхээр төлөвлөж буй улсын
нэрлэсэн давтамж байх шаардлагатай.

maintained at the main terminal at the
rated voltage ±1 %, while the heating
elements are switched on;
–
the supply frequency shall be at
the rated frequency ±1 % throughout the
test. If a frequency range is indicated,
then the test frequency shall be the
nominal frequency of the country in which
the appliance is intended to be used.

ТАЙЛБАР: Үндсэн кабелийн тохиолдолд
хүчдэлийг хадгалах жишиг цэг нь залгуур
(эсвэл кабелийн үзүүр) болно.

NOTE In case of a fixed cable, the plug (or the
end of the cable) is the reference point to maintain
the voltage.

12-р Зүйл болон G хавсралтын хувьд
IEC 62301 стандартад заасны дагуу
эрчим хүчийг хэмжих шаардлагыг
тавих хэрэгтэй.
5.3 Хэмжих хэрэгсэл
Термопарыг
оруулаад
температур
хэмжих хэрэгсэл нь 0 °C хэмээс 100 °C
хэм хүртэл температурын хязгаарт ±
0,5 K нарийвчлалтай, 100 °C хэмээс
300 °C хэм хүртэл температурын
хязгаарт ± 2 K нарийвчлалтай байх
шаардлагатай.
Эрчим хүчний тоолуур нь заалтын ± 1
%-ийн нарийвчлалтай байвал зохино.
7.2 болон 7.4-т заасан туршилтууд нь:
- хоосон шарах шүүгээний агаарын
температурын хэмжлийг гагнасан цэг
бүхий термопараар хийнэ (хар зэсэн
хавтгайтай биш);
- тоосгоны температурын хэмжлийг
(7.4-ийг
үзнэ
үү)
IEC
60584-2
стандартад нийцсэн, 1-р ангийн 1 мм
диаметртэй ган хоолой бүхий хоёр
термопараар хийдэг. Термопар нь ± 1,5
K
хүртэл
нарийвчлалтай
байх
шаардлагатай.

For Clause 12 and Annex G, the power
measurement requirements shall be in
accordance with IEC 62301.

ТАЙЛБАР: Термопарын ган хоолой нь
термопарыг тоосго руу оруулахад хялбар

NOTE The steel tube of the thermocouple eases
the insertion of the thermocouple into the brick.

5.3
Instrumentation
The temperature measuring instrument
including thermocouples shall have an
accuracy of ± 0,5 K within the
temperature range of 0 °C to 100 °C and
an accuracy of ± 2 K within the
temperature range 100 °C to 300 °C.
The energy measuring meter shall have
an accuracy of ± 1 % of the reading. For
tests 7.2 and 7.4:
–
air temperature measurements in
the empty oven are made with a
thermocouple with a welded point (not
with a black copper plate);
–
temperature measurements in the
brick (see 7.4) are made with two
thermocouples with a 1 mm steel tube
diameter, class 1 according to IEC
60584-2. The thermocouple shall be
accurate to ± 1,5 K;
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болгоно. Хэрэв адилхан үр дүн өгөхийг нь
харуулсан бол бусад төрлийн термопарыг
хэрэглэх боломжтой. Дулааны хоёр утасны
контактын эхний цэг нь хэмжлийн цэг байна.

Other types of thermocouples can be used
provided they are shown to give the same results.
The measuring point is the first contact point of
the two thermo wires.

термопарыг
тооцохгүйгээр
температурын хэмжлийн систем ±1,0 K
хүртэл нарийвчлалтай байх хэрэгтэй;
- эрчим хүчний хэмжил нь заалтын
±1.5% хүртэл нарийвчлалтай эсвэл
илүү
их
хэмжээтэй
байхаас
шалтгаалан ±10 Вт/ц байвал зохино;
- хүчдэлийн хэмжил нь заалтын ±0,5 %
хүртэл
нарийвчлалтай
байх
шаардлагатай;
- жингийн хэмжил ±3 г хүртэл
нарийвчлалтай байх хэрэгтэй;
- хугацааны хэмжил нь ±5 с хүртэл
нарийвчлалтай байвал зохино;
- орцыг жинлэх жинлүүр ±0,1 г хүртэл
нарийвчлалтай байх шаардлагатай.
8-р Зүйлд заасан туршилтуудын хувьд
ачааллын температурын хэмжлийг IEC
60584-2 стандартад нийцсэн, 1-р
ангийн 0,5 мм диаметртэй ган хоолойг
хэрэглэн хийдэг. Термопар ±1,5 K
хүртэл нарийвчлалтай байвал зохино.
12-р Зүйл болон G хавсралтын хувьд
IEC 62301 стандартад заасны дагуу
эрчим хүчийг хэмжих шаардлагыг
тавих хэрэгтэй.
5.4
Цахилгаан
хэрэгслийг
байрлуулах
Төхөөрөмжийн
дотор
суурилуулах
цахилгаан
хэрэгслийг
угсрах
зааварчилгааны дагуу суурилуулдаг.
Зааварчилгаанд
өөрөөр
тодорхойлоогүй бол бусад цахилгаан
хэрэгслийг ар талыг нь хана руу
харуулж байрлуулна.
Шалан
дээр
тавих
цахилгаан
хэрэгслийг гал тогооны шүүгээнүүдийн

–
the temperature measurement
system excluding the thermocouple shall
be accurate to ± 1,0 K;
–
the energy measurements shall be
accurate to ±1.5 % of the reading or
±10Wh whatever is the greater;
–
the measurement of the voltage
shall be accurate to ±0,5 % of the
reading;
–
the measurements of mass shall
be accurate to ±3 g;
–
the measurements of time shall be
accurate to ±5 s;
–
the scale for weighing the
ingredients shall be accurate to ±0,1 g.
For tests according to Clause 8 the
temperature measurements in the load
are made with a 0,5 mm steel tube
diameter, class 1 according to IEC
60584-2. The thermocouple shall be
accurate to ±1,5 K.
For Clause 12 and Annex G, the
measurement requirements shall be in
accordance with IEC 62301.
5.4

Positioning the appliance

Built-in appliances are installed in
accordance with the instructions for
installation. Other appliances are placed
with their back against a wall, unless
otherwise specified in the instructions.

Floor-standing appliances are positioned
between kitchen cabinets. Table-top
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хооронд тавьдаг. Ширээн дээр тавих
цахилгаан хэрэгслийг хажуу талын
хананаас хол байрлуулна.
Цахилгаан хэрэгслийг суурилуулах
гадаргуу нь хэвтээ гадаргуу гэдгийг
баталгаажуулах хэрэгтэй.
Агаарыг байшин барилгын гадна тал
руу сэнсээр (эсвэл төстэй төхөөрөмж)
гадагшлуулдаг, шарах шүүгээнд 7.2
болон 7.4-т заасан туршилтыг хийхдээ
200 м3/ц агаарын урсгалтай үед
даралтын уналт 50 Па байх яндан руу
агаарын урсгалыг гадагшлуулна.

appliances are positioned away from side
walls.

ТАЙЛБАР:
Агаарыг
гадагшлуулдаг
төхөөрөмжтэй шарах шүүгээнд хэмжил хийх
нөхцөл нь IEC 61591 стандартад заасан
нөхцөлтэй адилхан байна.

NOTE The condition of measurement for ovens
with integrated air-extraction is similar to that in
IEC 61591.

5.5 Урьдчилан халаах
Цахилгаан
хэрэгслийг
тасалгааны
температурт эхлээд байлгана. Гэхдээ
урьдчилан халаахаар заасан бол
хэрэглэх
зааварчилгааны
дагуу
цахилгаан
хэрэгслийг
урьдчилан
халаана. Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй
бол дулаан хадгалагчийг эхний удаа
салгасны дараа цахилгаан хэрэгслийг
урьдчилан халаахаар тооцдог.
5.6 Удирдлагын тохиргоо
Туршилтад зориулан тодорхойлсон
температурыг өгөхийн тулд удирдлагыг
тохируулна.
Гэхдээ
удирдлагын
хийцийн
улмаас
температурыг
тааруулах
боломжгүй
бол
тодорхойлсон температурт хамаарах
хамгийн ойролцоо тохиргоог сонгоно.
Тохиргоог бүх туршилтын туршид
өөрчлөхгүйгээр, цахилгаан хэрэгслийг
хүргэж ирсэн нөхцөлд нь ажиллуулдаг.
Хэмжлийн явцад цахилгаан хэрэгсэлд
ямар ч сүлжээг холбоогүй гэдгийг
баталгаажуулна.

5.5
Preheating
The appliance is initially at room
temperature. However, if preheating is
specified, the appliance is preheated in
accordance with the instructions for use.
If no instructions are given, the appliance
is considered to be preheated after the
thermostat has switched off the first
time.

For installation of the appliance it should
be ensured that the surface is horizontal.
For tests 7.2 and 7.4 on ovens with
integrated air-extraction by a fan (or
similar device) to the outside of the
building, the air outlet is discharged into
a flue which has a pressure drop of
50 Pa when there is an airflow of 200
m3/h.

5.6
Setting of controls
The control is set to give the temperature
specified for the test. However, if the
temperature cannot be attained due to
the construction of the control, the
nearest setting related to the specified
temperature is chosen.
The appliance is operated for all tests in
the delivery status with unchanged
default settings. Ensure that no network is
connected to the appliance for the
duration of the measurement.

26

MNS IEC 60350-1:2021
5.7 Тоог бүхэл утгад шилжүүлэх
Хэрэв тоог бүхэл утгад шилжүүлэхийг
шаардсан бол ISO 80000-1:2009
стандартын B.3-р Зүйлийн B Дүрмийн
дагуу бүхэл утгаар бичвэл зохино.
6 Овор хэмжээ болон жин
6.1 Нийт хэмжээс
Цахилгаан хэрэгслийн нийт хэмжээсийг
доор заасны дагуу хэмжиж, мм-ээр
заана. Үүнд:
Зуух болон бусад цахилгаан хэрэгслийг
гадаргуу дээр 2-р зурагт харуулсантай
адилаар байрлуулж, хэмждэг.
Төхөөрөмжийн дотор суурилуулсан
шарах шүүгээг 3-р зурагт харуулснаар
хэмжинэ.

5.7
Rounding
If it is required that numbers are rounded,
they shall be rounded according to ISO
80000-1:2009, Clause B.3, rule B.
6
Dimensions and mass
6.1
Overall dimensions
The overall dimensions of the appliance
are measured and stated in millimetres as
follows:
Cooking ranges and other appliances
placed on a surface are measured as
shown in Figure 2.
Built-in ovens are measured as shown in
Figure 3.
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Figure 2 – Dimensions of appliances

2-р зураг – Цахилгаан хэрэгслийн овор хэмжээ
Түлхүүр үг
a1 – цахилгаан хэрэгслийг тавих гадаргуугаас
ширэмний гадаргуу хүртэл өндөр
ТАЙЛБАР:
Хэрэв
тааруулах
боломжтой
хөлнүүдтэй бол хөлнүүдийг хамгийн эхний
болон эцсийн байрлалд байрлуулсан үед
өндрийг хэмжинэ.
b – цахилгаан хэрэгслийн өргөний нийт хэмжээ
a2 - цахилгаан хэрэгслийг тавих гадаргуугаас

Key
a1
height from the supporting surface to the
hob surface
NOTE If adjustable feet are provided, the height is
measured with the feet in both extreme positions.
b
a2

overall width of the appliance
maximum height from the supporting
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аливаа тагийг нээсэн байрлалд байгаа
цахилгаан хэрэгслийн хамгийн дээд тал хүртэл
өндөр
c1 – цахилгаан хэрэгслийн аливаа бариул,
товчлуур зэргийг тооцоогүй гүний хэмжээ
c2 – цахилгаан хэрэгслийн аливаа хаалга болон
шургуулгыг гүйцэд нээсэн үеийн гүний хамгийн
их хэмжээ байна.

surface to the uppermost part of the appliance,
with any lid in the open position
c1
depth of the appliance, ignoring any
knobs, etc.
c2
maximum depth of the appliance, with any
doors and drawers fully open

Figure 3 – Dimensions of built-in appliances

3-р зураг – Төхөөрөмжийн дотор суурилуулсан цахилгаан хэрэгслийн овор
хэмжээ
Түлхүүр үг
a1 – цахилгаан хэрэгслийн урд талын өндөр

Key
a1

front height of the appliance
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b1 – цахилгаан хэрэгслийн урд талын өргөн
c – гал тогооны тавилгын дунд байх цахилгаан
хэрэгслийн гүний хамгийн их хэмжээ
a2 – гал тогооны тавилгын дунд байх цахилгаан
хэрэгслийн өндрийн хамгийн их хэмжээ
b2 - гал тогооны тавилгын дунд байх цахилгаан
хэрэгслийн өргөний хамгийн их хэмжээ
d1 - гал тогооны тавилгаас гадагшаа илүү
гарсан, цахилгаан хэрэгслийн гүний хэмжээ
(аливаа бариул, товчлуур зэргийг тооцоогүй)
d2 - гал тогооны тавилгаас гадагшаа илүү
гарсан, цахилгаан хэрэгслийн гүний хэмжээ
(аливаа хаалга болон шургуулгыг гүйцэд
нээсэн үеийн) болно.

b1
front width of the appliance
c
maximum depth of the appliance within
the kitchen furniture
a2
maximum height of the appliance within
the kitchen furniture
b2
maximum width of the appliance within
the kitchen furniture
d1
depth of the appliance outside the kitchen
furniture, ignoring any knobs, etc.
d2
depth of the appliance outside the kitchen
furniture, with any doors and drawers fully open

6.2 Хэрэглэх боломжтой дотоод
хэмжээс
болон
тооцоолсон
эзлэхүүн
6.2.1 Ерөнхий зүйл
Цахилгаан хэрэгслийн зориулалтад
нийцэх үйл ажиллагаанд шаардлагагүй
гэж
хэрэглэгчийн
зааварчилгаанд
тодорхойлсон,
салгах
боломжтой
элементүүдийг хэмжил хийхээс өмнө
салган авсан байх шаардлагатай.
Үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд
баталгаа гаргасан байвал зохино.
Тиймээс
тооцоолсон
эзлэхүүнийг
хэмжихдээ шаардлагатай хэсгүүдийг
салган авч болохгүй.
Орчны температуртай үед тооцоолсон
эзлэхүүнийг хэмжвэл зохино.

6.2
Usable internal dimensions and
calculated volume

Камерын
тооцоолсон
эзлэхүүний
өндөр, өргөн болон гүний хэмжээг
6.2.2-6.2.4-т заасны дагуу хэмжих
хэрэгтэй. Хэмжлүүдийг 4-р зурагт
харуулсан.
Гурван хэмжээсийг тодорхойлохын
тулд 5-р зурагт үзүүлсэн хэмжигч
багажийг шалгах зорилгоор хэрэглэвэл
зохино. Хэмжигч багажийг мэдрэгдэх
хүч хэрэглэхгүй ашиглах хэрэгтэй.
Хэмжээсүүдийг миллиметрээр заана.

6.2.1 General
Removable items specified in the user
instructions to be not essential for the
operation of the appliance in the manner
for which it is intended shall be removed
before measurement is carried out.
Safety of the operation should be
guaranteed. Therefore necessary parts
cannot be removed for measuring the
calculated volume.
The measurement of the calculated
volume is to be carried out at ambient
temperature.
The height, width and depth of the
calculated volume in the cavity shall be
measured in accordance with 6.2.2 to
6.2.4. The measurements are shown in
Figure 4.
For verification purposes a gauge, as
shown in Figure 5, shall be used to
determine all of the three dimensions.
The gauge shall be used without
appreciable force. Dimensions are stated
in millimetres.
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Figure 4 – Usable internal dimensions

4-р зураг – Дотор талын, хэрэглэх боломжтой хэмжээсүүд
Түлхүүр үг
d – хэрэглэх боломжтой гүний хэмжээ
g – халаах элемент
h – хэрэглэх боломжтой өндрийн хэмжээ
w – хэрэглэх боломжтой өргөний хэмжээ

Key
d
g
h
w

usable depth
heating element
usable height
usable width
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Figure 5 – Gauge for measuring these dimensions

5-р зураг – Хэмжээсүүдийг хэмжих хэмжигч багаж
Түлхүүр үг
D - 200 мм эсвэл 120 мм-тэй тэнцүү
X - хэмжих шаардлагатай хэмжээс болно.

Key
D = 200 mm or 120 mm
X = dimension to be measured

6.2.2 Хэрэглэх боломжтой өндрийн
хэмжээ
Хэрэглэх боломжтой өндрийн хэмжээ
нь цахилгаан хэрэгслийн камерын доод
тавцангийн
төвөөс
дээд
талын
гадаргуугийн хамгийн доод цэг хүртэл,
босоо чиглэлтэй 200 мм диаметр бүхий
цилиндрийн хамгийн урт хэмжээ болно.
Дээд талын гадаргуугийн хамгийн доод
цэгт чийдэн, халаах элемент эсвэл
цилиндрийн
талбайд
байх
адил
биетийг тооцох боломжтой.
Камерын өргөн эсвэл гүний хэмжээний
аль нэг нь 250 мм-ээс бага тохиолдолд
хэмжих цилиндрийн диаметрийг 120
мм хүртэл багасгах хэрэгтэй.

6.2.2 Usable height

ТАЙЛБАР: Хэрэглэх боломжтой гүн болон
хэрэглэх боломжтой өргөний хэмжээний гол
хэсгээс камерын доод тавцангийн төвийг
тодорхойлно.

NOTE The centre of the cavity bottom is defined
by the middle of the usable depth and the middle
of the usable width.

The usable height is the maximum length
of a cylinder with a diameter of 200 mm
reaching vertically from the centre of the
cavity floor to the lowest point on the
ceiling. The lowest point of the ceiling
can be constituted by a lamp, a heating
element or similar object in the area of
the cylinder.

In the event that either the width or the
depth of the cavity is less than 250 mm,
the diameter
of the cylinder to be
measured shall be reduced to 120 mm.

6.2.3 Хэрэглэх боломжтой өргөний 6.2.3 Usable width
хэмжээ
Хэрэглэх боломжтой өргөний хэмжээ The usable width is the maximum length
нь камерын зүүн гар талын хананаас of a cylinder with a diameter of 200 mm
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баруун гар талын хана хүртэл хэвтээ
чиглэлд
байх 200 мм диаметртэй
цилиндрийн хамгийн урт хэмжээ юм.
Камерын өндөр эсвэл гүний хэмжээний
аль нэг нь 250 мм-ээс бага тохиолдолд
хэмжих цилиндрийн диаметрийг 120
мм хүртэл багасгах шаардлагатай.

reaching horizontally from the left-hand
side wall to the right-hand side wall of the
cavity.
In the event that either the height or the
depth of the cavity is less than 250 mm,
the diameter
of the cylinder to be
measured shall be reduced to 120 mm.

ТАЙЛБАР:
Хэрэглэх
боломжтой
гүний
хэмжээний
гол
хэсэг
болон
хэрэглэх
боломжтой өндрийн гол хэсгээс камерын хажуу
талын хананы төвийг тодорхойлдог.

NOTE The centre of the side wall of the cavity is
defined by the middle of the usable depth and the
middle of the usable height.

6.2.4 Хэрэглэх боломжтой гүний
хэмжээ
Хэрэглэх боломжтой гүний хэмжээ нь
камерын ар талын хананы төвөөс
хаасан хаалганы дотор талын нүүр
хүртэл хэвтээ чиглэлд байх 200 мм
диаметртэй цилиндрийн хамгийн урт
хэмжээ болно.
Камерын
өргөн
эсвэл
өндрийн
хэмжээний аль нэг нь 250 мм-ээс бага
тохиолдолд
хэмжих
цилиндрийн
диаметрийг 120 мм хүртэл багасгавал
зохино.
Хэрэглэх боломжтой гүний хэмжээг
хэмжихийн тулд хэмжигч багажийг
тулгуур дээр байрлуулахдаа хэрэглэх
боломжтой гэж үзсэн гүний хэмжээг
бага зэрэг ихэсгэх замаар тэнхлэгийг
камерын төвд хэвтээ чиглэлд авч үзнэ.
Хэрэглэх боломжтой гүний хэмжээг
заахын тулд хэмжигч багажийг шахах
учраас хаалгыг болгоомжтой хаана.

6.2.4 Usable depth

ТАЙЛБАР:
Хэрэглэх
боломжтой
гүний
хэмжээний
гол
хэсэг
болон
хэрэглэх
боломжтой өндрийн гол хэсгээс камерын ар
талын хананы төвийг тодорхойлно.

NOTE The centre of the rear wall of the cavity is
defined by the middle of the usable height and the
middle of the usable width.

6.2.5 Тооцоолсон эзлэхүүн
Тооцоолсон эзлэхүүнийг дээрх гурван
хэмжээсээр тодорхойлж, бүхэл утгатай
тоогоор авсан литрээр илэрхийлнэ.
6.3 Дотор талын нийт хэмжээс болон

6.2.5 Calculated volume
The calculated volume is determined from
these three dimensions and is stated in
litres rounded to full litre.
6.3
Overall internal dimensions and

The usable depth is the maximum length
of a cylinder with a diameter of 200 mm
reaching horizontally from the centre of
the rear wall to the inner face of the
closed door.
In the event that either the width or the
height of the cavity is less than 250 mm,
the diameter of the cylinder to be
measured shall be reduced to 120 mm.
For measuring the usable depth, the
gauge is placed on a support in such a
way that the axis lies horizontally in the
centre of the cavity, the axis being
extended slightly over the expected
usable depth. The door is closed carefully
so that the gauge is compressed to give
the usable depth.
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нийт эзлэхүүн
6.3.1 Ерөнхий зүйл
Камерын
заагийг
үүсгэж
буй
гадаргуунууд товгор эсвэл хонхортой
бол
хэмжилд
хэрэглэж
байгаа
хавтгайнуудад
гадаргуугийн
нийт
талбайн хамгийн их хувийг хамруулсан
байх
хэрэгтэй.
Талбайг
энэ
тодорхойлолтод нийцүүлэн тооцоолох
үед гадаргууд байх нүхнүүдийг хасах
шаардлагатай.
Дараах эзлэхүүн эсвэл зайг хасвал
зохино. Үүнд:
цахилгаан
хэрэгслийн
үйл
ажиллагааны хувьд чухал биш гэж
үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон, тавиур,
тогтоогч эсвэл температур заагч зэрэг
салгах
боломжтой
элементүүдийн
эзэлсэн зай талбай;
- халаах элементүүдийн эзэлсэн зай
талбай;
температурыг
мэдрэгч
болон
чийдэнгийн хаалтыг оруулаад чанаж
болгох тусдаа хэсгийн хананд байх
гадаргуугийн бага хэмжээний тэгш биш
хэсгийн эзэлсэн зай талбай;
- конвекцийн хаалтын эзэлсэн зай
талбай;
- камерын дотоод гадаргуунуудын
огтлолцол дээрх 50 мм-ээс бага
булангийн радиусуудыг оруулна.
Хэмжээсүүдийг
миллиметрээр
илэрхийлнэ.
6.3.2 Өндрийн нийт хэмжээ (H)
Камерын доод тавцангийн хавтгай
болон
камерын
дээд
талын
гадаргуугийн хавтгай хооронд босоо
чиглэлтэй хамгийн их зай бөгөөд ммээр илэрхийлнэ.
6.3.3 Өргөний нийт хэмжээ (W)

overall volume
6.3.1 General
Where the surfaces forming the
boundaries of the cavity incorporate
protrusions or depressions, the planes
used for measurement shall be those
comprising the largest percentages of the
total areas of the surfaces. Holes in
surfaces shall be disregarded when
calculating areas for this determination.
The following volumes or spaces shall be
disregarded:
–
those occupied by removable
items specified by the manufacturer as
not essential for the operation of the
appliance, such as shelves, racks or
temperature probes;
–
those
occupied
by
heating
elements;
–
those
occupied
by
minor
irregularities in the cooking compartment
walls, including covers over temperature
sensors and lamps;
–
those occupied by the convection
baffle;
–
corner radii smaller than 50 mm at
the intersections of the interior surfaces of
the cooking cavity.
Dimensions are stated in millimetres.
6.3.2 Overall height (H)
The maximum vertical distance in mm
between the plane of the cooking cavity
bottom and the plane of the cavity ceiling.

6.3.3 Overall width (W)
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Камерын хажуу талын ханануудын
хавтгай хоорондын хэвтээ чиглэлтэй
хамгийн их зай бөгөөд мм-ээр
илэрхийлнэ.
6.3.4 Гүний нийт хэмжээ (D)
Хаалгыг нь хаасан үед камерын
хаалганы дотор талын гадаргуугийн
хавтгайгаас ар талын хананы хавтгай
хүртэлх хэвтээ чиглэлтэй хамгийн их
зай бөгөөд мм-ээр илэрхийлдэг.
6.3.5
Тэгш
өнцөгт
хэлбэртэй
камерын нийт эзлэхүүн
Дээр тодорхойлсон H, W болон D
хэмжээсүүдийн
үржвэрийг
106-д
хувааж, хамгийн ойролцоо бүхэл утга
бүхий литрээр илэрхийлсэн, хоол хүнс
чанаж болгодог камерын дотор талын
бүх эзлэхүүн нь нийт эзлэхүүн болно.
6.3.6 Тэгш өнцөгт бус хэлбэртэй
камерын нийт эзлэхүүн
Шууд
хэмжил
болон
уламжлалт
геометрийн
тооцооллоор
тодорхойлсон, мурий хэлбэртэй хаалга
эсвэл камерын хана зэрэг аливаа тэгш
биш хэсгийн эзлэхүүнийг тэгш өнцөгт
бус хэлбэртэй камерын нийт эзлэхүүнд
оруулна. Камерын үлдсэн хэсгийг тэгш
өнцөгт хэлбэртэй камерын адил авч
үзэх
бөгөөд тусад нь тооцсон
эзлэхүүнүүдийг нэмдэг. Эзлэхүүнийг
хамгийн ойролцоо бүхэл утгатай
литрээр илэрхийлнэ.
6.4 Тавиур болон уураар жигнэхэд
зориулсан нэмэлт хэрэгслийн овор
хэмжээ
Тавиурт хэрэглэх боломжтой өргөн
болон
гүний
хэмжээг
хэмжинэ.
Тавиурын гадаргуугаас дээш 5 мм зайд
хэмжээсүүдийг тодорхойлдог.
Гадаргуугийн
талбайг
тооцоолж,

The maximum horizontal distance in mm
between the planes of the cavity side
walls.
6.3.4 Overall depth (D)
The maximum horizontal distance in mm
from the plane of the inside surface of the
door when closed to the plane of the rear
cavity wall.
6.3.5 Overall volume of rectangular
cavities
The overall volume is the total internal
volume of the cavity in which cooking
takes place, expressed as the product of
H, W and D determined as above, divided
by 106 and rounded to the nearest litre.
6.3.6 Overall
volume
of
nonrectangular cavities
Non-rectangular cavities shall have the
volume of any non-conforming section
such as a curved door or cavity wall
determined by direct measurement and
the
application
of
conventional
geometrical calculations. The remainder
of the cavity shall be treated as a
rectangular cavity and the individual
volumes added together. The volume is
expressed to the nearest litre.

6.4
Dimensions of
steaming accessories

shelves

and

The usable width and usable depth of the
shelf are measured. The dimensions are
determined 5 mm above the surface of
the shelf.
The surface area is calculated and stated
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хамгийн ойролцоо 10 см2 бүхэл утгад in square centimetres, rounded to the
шилжүүлсэн, квадрат см нэгжээр nearest 10 cm2.
илэрхийлнэ.
ТАЙЛБАР: Жигнүүрийн лист эсвэл уураар
жигнэхэд зориулсан хэрэгслийг тавиурт тооцож
болно.

NOTE The shelf can be a baking sheet or a
steaming accessory.

6.5 Шарахад зориулсан сараалжийн
овор хэмжээ
Шарахад зориулсан сараалжийн өргөн
болон гүний хэмжээг хэмжинэ.
Гадаргуугийн
талбайг
тооцоолж,
2
хамгийн ойролцоо 10 см бүхэл утгад
шилжүүлсэн, квадрат см нэгжээр
илэрхийлнэ.

6.5

ТАЙЛБАР: Шарахад зориулсан сараалж нь
шарах зуухны тавиур бол хэмжээсийг 6.4-т
заасны дагуу тодорхойлдог.

NOTE If the grill grid is the shelf of an oven, the
dimensions are measured in accordance with 6.4.

6.6 Халаах тусдаа хэсгүүдийн овор
хэмжээ
Халаах тусдаа хэсгийн дотор талын
тооцоолсон эзлэхүүний өндөр, өргөн
болон
гүний
хэмжээг
хэмжиж,
миллиметрээр заана.

6.6
Dimensions
of
warming
compartments
The height, width and depth of the
calculated volume within the warming
compartment are measured and indicated
in millimetres.

ТАЙЛБАР: Халаах тусдаа хэсгийн дотор
халаах элементийг байрлуулсан үед энэ
элементийн ил гаргасан хамгийн их хэсэг
хүртэл нь хэмжинэ.

NOTE When a heating element is located inside
the warming compartment, the dimensions are
measured up to its most protruding part.

6.7 Тавиурын түвшин
Шарах шүүгээний төвд тавиурыг
байрлуулдаг.
1-Р ТАЙЛБАР: Жигнүүрийн лист эсвэл

6.7 Level of shelf
The shelf is placed in a central position in
the oven.

Dimensions of grill grids

The width and depth of the grill grid are
measured.
The surface area is calculated and stated
in square centimetres, rounded to the
nearest 10 cm2.

NOTE 1 The shelf can be a grid or a baking sheet.

сараалжийг тавиурт тооцож болно.

Тавиурын голд дугариг болон бөгж
хэлбэртэй бүслүүрээс бүрдэх багажийг
байрлуулна. Тэгш усны түвшнийг
бүслүүрийн
төвд
6-р
зурагт
харуулснаар байрлуулдаг. Тэгш усны
түвшин нь хэвтээ хавтгайгаас хамгийн
хазайж байгаа байрлал руу тэгш усыг
эргүүлнэ. Тэгш усны түвшин арай нам
байгаа талыг хэвтээ байрлалаар дээш
өргөж, тэгш ус болон бүслүүрийн

A device consisting of a disc and an
annular ring is placed centrally on the
shelf. A spirit level is placed centrally on
the ring as shown in Figure 6. The spirit
level is rotated to the position where it
shows the maximum inclination from the
horizontal. Its lower side is then lifted to
the horizontal by inserting a feeler gauge
between the level and the ring.
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хооронд хэмжигч багажийг байрлуулна. For the measurement of the level of
Тавиуруудын
түвшнийг
хэмжихэд shelves the same devices as for hotplates
ширэмний түвшнийг хэмжсэнтэй адил are used (see IEC 60350-2).
багаж
хэрэглэнэ
(IEC
60350-2
стандартыг үзнэ үү).
Figure 6 – Device for checking the level of shelves
Dimensions in millimetres

Хэмжээсийг миллиметрээр авсан

6-р зураг – Тавиурын түвшнийг шалгахад зориулсан багаж
Хэвтээ чиглэлээс хазайсан хазайлтыг
хэмжигч багажийн зузааны хэмжээгээр
тодорхойлохдоо
таслалаас
хойш
аравтын
хоёр
орон
хүртэл
нарийвчлалтай, миллиметрээр өгнө.
Хазайлтыг хамгийн ойролцоо 0,1 %
хүртэл бүхэл утгад шилжүүлсэн хувиар
илэрхийлдэг.

The deviation from the horizontal is given
by the thickness of the gauge, in
millimetres, to two decimal places. It is
expressed as a percentage, rounded to
the nearest 0,1 %.

2-Р ТАЙЛБАР: Бүслүүр 100 мм диаметртэй
учраас миллиметрээс хувьд шууд хувиргах
боломжтой.

NOTE 2 The direct conversion from millimetres
to percentage is possible due to the ring having a
diameter of 100 mm.

6.8 Цахилгаан хэрэгслийн жин

6.8

Mass of the appliance
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7.4-т заасан туршилтыг хийхийн тулд
хэрэглэдэг, нэмэлт хэрэгслийг зөвхөн
багтаасан цахилгаан хэрэгслийн жинг
хамгийн ойролцоо килограммын бүхэл
утгад
шилжүүлэн,
килограммаар
илэрхийлнэ.
7 Шарах шүүгээ болон конвекци,
уур, мөн конвекци уурыг хамт
хэрэглэх шарах шүүгээ
7.1 Ерөнхий зүйл
Туршилтуудын зорилго нь шарах
шүүгээ болон конвекци, уур, мөн
конвекци уурыг хамт хэрэглэх шарах
шүүгээний үзүүлэлтийг
урьдчилсан
халаалт, удирдлагын функц болон
эрчим хүчний зарцуулалтад хамруулан
дүгнэхэд оршино. Чанаж
болгох
туршилтаар үзүүлэлтийг мөн дүгнэдэг.
Шарах шүүгээ болон конвекци, уур,
мөн конвекци уурыг хамт хэрэглэх
шарах шүүгээг хоосон байх үеийн
агаарын
температурыг
цахилгаан
хэрэгсэлтэй хамт ирсэн термопараар
хэмжихдээ термопарыг сараалжид
5.3-т заасны дагуу бэхэлж, термопарын
гагнаасын цэгийг шарах шүүгээ болон
конвекци, уур, мөн конвекци уурыг хамт
хэрэглэх шарах шүүгээний тооцоолсон
эзлэхүүний төвд, сараалжаас 30 ммээс багагүй зайтай байхаар тааруулна.
Сараалжийг
цахилгаан
хэрэгсэл
үйлдвэрлэгчээс худалдан аваагүй бол
шарах шүүгээний төвд термопарыг
тохиромжтой байдлаар байрлуулах
шаардлагатай.
Нэмэлт хүч хэрэглэхгүйгээр хаалгыг
гүйцэд хаах замаар термопарыг
хаалганы завсраар шургуулна.
Хаалгыг гүйцэд хаах нь чухал байдаг.

The mass of the appliance including only
the accessory which is used to perform
the test of 7.4 is determined and
expressed in kilograms, rounded to the
nearest kilogram.
7

Ovens and combi steam ovens

7.1
General
The purpose of these tests is to assess
the performance of the oven and combi
steam oven in relation to preheating,
functioning of the control, and energy
consumption. The performance is also
assessed by means of cooking tests.

The air temperature in the empty oven
and combi steam oven is measured with
a thermocouple according to 5.3 fixed to
the grid which is delivered with the
appliance and placed in the oven and
combi steam oven in a way that the
welding point of the thermocouple is
located at the centre of the calculated
volume of the oven and combi steam
oven with a distance of at least 30 mm
from the grid.
If no grid can be purchased from the
manufacturer of the appliance, the
thermocouple should be positioned in the
centre in a suitable way.
Thermocouples are led through the door
gap in a way that the door is completely
closed without applying additional force.
It is essential that the door is completely
closed.
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7.3-т заасан туршилтаар тодорхойлсон
температурын
зөрүүнд
нийцүүлэн
залруулсан
удирдлагын
тохиргоог
хэрэглэн, 7-р Зүйлд заасан жигнэх
туршилтуудыг гүйцэтгэнэ.

The baking tests of Clause 7 are carried
out using corrected control settings
according to the differences determined
by the test of 7.3.

ТАЙЛБАР: 7.2, 7.3 болон 7.4-т заасан
туршилтууд нь дахин шинэчлэх боломжтой үр
дүнгүүдийг өгнө гэж үздэг. Харин 7.5 болон 7.6д заасан туршилтуудыг зөвхөн харьцуулах
туршилтаар хэрэглэх боломжтой.

NOTE The tests of 7.2, 7.3 and 7.4 are
considered to give reproducible results. The tests
of 7.5 and 7.6 are applicable for comparative
testing only.

7.2 Хоосон шарах шүүгээг урьдчилан
халаах
Энэ туршилтын зорилго нь эрчим
хүчний зарцуулалтыг хэмжих, шарах
шүүгээ болон конвекци, уур, мөн
конвекци уурыг хамт хэрэглэх шарах
шүүгээг хоосон байх үед тасалгааны
температураас эхлэн температурын
өгөгдсөн өсөлтөөр урьдчилан халаахад
шаардагдах
хугацааг
хэмжихэд
оршино.
Хэмжлийн өмнө цахилгаан хэрэгслийг
(материал
болон
дулаан
тусгаарлагчийг багтаасан) бүхэлд нь
(23 ± 2) °C хэмийн орчны температурт
байлгах шаардлагатай. Олон тооны
камертай цахилгаан хэрэгслийн хувьд
шарах шүүгээний камер бүрийг тусад
нь хэмжих хэрэгтэй. Зөвхөн хэмжил
хийж буй камерыг залгасан байвал
зохино.
Температурын тохируулгыг функц бүрд
зориулан хамгийн их хэмд тохируулна.
Доор
заасан
температур
хүртэл
цахилгаан хэрэгслийг халаана. Үүнд:
- халаах ердийн функцийн хувьд 180 К,

7.2

Preheating the empty oven

The purpose of this test is to measure the
energy consumption and time it takes to
preheat an empty oven or combi steam
oven from room temperature by a given
temperature rise.

Prior to the measurement, the whole
appliance (this includes the material and
the insulation) shall be at ambient
temperature of (23 ± 2) °C. In multiple
cavity appliances, each oven cavity has
to be measured separately. Only the
cavity measured shall be switched on.

The temperature control is set at the
maximum position for each function. The
appliance is heated until the rise is

–
180 K for conventional heating
function,
- агаарын хүчитгэсэн урсгалын хувьд –
155 K for forced air circulation
155 К,
function,
- халуун уураар жигнэх функцийн хувьд –
155 K for hot steam function.
155 К байна.
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Шарах
шүүгээний
температурыг
туршилтын эхлэл болон төгсгөлд
хэмжихэд
гарсан
зөрүү
нь
температурын өсөлт болно.
Эрчим хүчний 𝐸ph (ph-урьдчилан

The temperature rise is the difference of
the oven temperatures measured at the
beginning and at the end of the test.

The time tph (ph means preheating) in
халаах гэсэн утгатай) зарцуулалтыг minutes and seconds and the energy
consumption Eph in kWh shall be
кВт/ц, 𝑡ph
хугацааг минут болон
measured.
секундээр хэмжинэ.
Хоосон шарах шүүгээг урьдчилан
The time for preheating of the empty
халаах 𝑡ph хугацааг хамгийн ойролцоо oven, tph, shall be reported and rounded
30
секунд
хүртэл
бүхэл
утгад to the nearest half minute.
шилжүүлж, тайланд бичих хэрэгтэй.
Хоосон шарах шүүгээг урьдчилан The energy consumption for preheating
халаахад зориулсан эрчим хүчний 𝐸ph the empty oven, Eph, shall be reported
зарцуулалтыг
таслалаас
хойш and rounded to the nearest kWh to two
аравтын
хоёр
орон
хүртэл decimals.
нарийвчлалаар
авч,
хамгийн
ойролцоох кВт/ц-ийг тайланд бичвэл
зохино.
Хэрэв шарах шүүгээ урьдчилан халаах If the oven has an additional preheating
нэмэлт
тохиргоотой
бол
энэ setting, the test is repeated with this
setting.
тохиргоотой үед туршилтыг давтана.
ТАЙЛБАР:
Цахилгаан
хэрэгсэлтэй
хамт
автоматаар асдаг чийдэн болон сэнс зэрэг
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжилд оруулна.

NOTE The energy consumption of components,
such as lamps and fans which are automatically
switched on with the appliance, is included in the
measurement.

7.3 Тохируулгын нарийвчлал
Энэ
туршилтын
зорилго
нь
температурын
тохируулгын
нарийвчлалыг тодорхойлоход оршино.
Хэмжлийн өмнө цахилгаан хэрэгслийг
бүхэлд нь (23 ± 2) °C хэмийн орчны
температурт байлгах хэрэгтэй.
Температурын
тохируулгын
элементийг 150 °C хэмийг заасан
байрлалд
тохируулж,
цахилгаан
хэрэгслийг 60 минутын хяналтын
tcheck,150 хугацааны туршид халаана.
Дараа нь температурын тохируулгын
элементийг 200 °C хэмийг заасан

7.3
Accuracy of the control
The purpose of this test is to determine
the accuracy of the temperature control.
Prior to the measurements, the whole
appliance shall
be
at
ambient
temperature of (23 ± 2) °C.
The temperature control element is set to
the position marked 150 °C and the
appliance is heated for tcheck, 150 = 60 min.
Then the temperature control element is
set to the position marked 200 °C and the
appliance is heated for further tcheck, 200 =
60 min.
Then the temperature control
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байрлалд
тохируулж,
цахилгаан
хэрэгслийг 60 минутын хяналтын
𝑡check,200 хугацааны туршид халаана.
Түүнээс
гадна
температурын
тохируулгын элементийг 250 °C хэмийг
заасан байрлалд тохируулж, цахилгаан
хэрэгслийг 60 минутын хяналтын
𝑡check,250 хугацааны туршид халаадаг.
Шарахад зориулсан температурын
тохируулгын элементийн тэмдэглэгээг
тооцохгүй. Хэрэв 250 °C хэмийг
тэмдэглээгүй бол дараагийн арай
өндөр
тэмдэглэгээтэй
тохируулгыг
тооцно.
Хэрэв
хамгийн
өндөр
температур нь 250 °C хэмээс доош
байвал хамгийн өндөр гэж үзсэн
боломжит тэмдэглэгээтэй тохируулгыг
сонгох
шаардлагатай.
Хэрэв
температурын тохируулгын элементийг
Цельсийн хэмээр тэмдэглээгүй бол
хэрэглэх зааварчилгааг харгалзан,
тохиромжтой тэмдэглэгээтэй байрлалд
тохируулна.
Хурдан хугацаанд урьдчилан халаах
функцийг
ажиллуулаагүй
үед
хэмжлүүдийг хийнэ. Шарах шүүгээний
температурыг 7.1-д заасны дагуу
байнга бичиж авдаг.
Сүүлийн 20 минутын хяналтын 𝑡check
хугацааны туршид бичсэн хамгийн бага
болон хамгийн их температурын
арифметик дунджаар шарах шүүгээний
температурыг тодорхойлно.
Шарах
шүүгээний
температурын
арифметик дундаж, хамгийн бага
болон хамгийн их температурын утгыг
тохируулга бүрд тэмдэглэнэ.
7.4
Ачааллыг
халаасан
эрчим
хүчний зарцуулалт болон хугацаа

element is set to the position marked 250
°C and the appliance is heated for further
tcheck, 250 = 60min.

Markings of the control element for grilling
are ignored. If 250 °C is not marked, the
next higher marked setting is taken into
account. If the highest marked setting is
below 250 °C, the highest possible
marked setting has to be chosen. If the
control element is not marked in degrees
Celsius, the control element is set at
appropriate markings taking into account
the instructions for use.

Measurements are performed without the
fast preheating function. The oven
temperature is recorded continuously in
line with 7.1.
The oven temperature is respectively
determined as the arithmetic mean of the
minimum and maximum temperature
reached during the last 20 min of tcheck.
The arithmetic mean of the oven
temperature and the minimum and
maximum temperatures are noted for
each setting.
7.4
Energy consumption and time
for heating a load
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7.4.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь ачааллыг
халаасан эрчим хүчний зарцуулалт
болон хугацааг хэмжих явдал юм.
Дулааны шинж чанар болон хүнсэнд
агуулагдах усыг (жишээ нь, мах)
төлөөлүүлсэн усанд дэвтээсэн тоосгыг
ачаалал болгосон.
Хэмжлийн өмнө цахилгаан хэрэгслийг
(материал
болон
дулаан
тусгаарлагчийг багтаасан) бүхэлд нь
(23 ± 2) °C хэмийн орчны температурт
байлгах шаардлагатай. Олон тооны
камертай цахилгаан хэрэгслийн хувьд
шарах шүүгээний камер бүрийг тусад
нь хэмжих хэрэгтэй. Зөвхөн хэмжил
хийж буй камерыг залгасан байвал
зохино.
7.4.2 Туршилтын ачаалал
7.4.2.1 Ерөнхий зүйл
Туршилтын ачааллыг D.1-р зурагт
харуулсантай адил, температурын
хэмжилд зориулсан хоёр нүхтэй
тоосгоор авах хэрэгтэй.
7.4.2.2 Урьдчилан бэлтгэх
Туршилтад эхний удаа хэрэглэхээс
өмнө шинэ тоосгыг ойролцоогоор 50
литр эзлэхүүнтэй, агаарын хүчитгэсэн
урсгалын функцтэй шарах шүүгээг 175
°C хэмээр халаасан үед 3 цагийн турш
хатаах шаардлагатай. Нэг шарах
шүүгээнд хоёроос илүүгүй тоосгыг нэг
зэрэг хатаавал зохино.

7.4.1 Purpose
The purpose of this test is to measure the
energy consumption and the time for
heating a load. The load is a water
saturated brick which simulates both the
thermal properties and the water content
of food (e.g. meat).

1-Р ТАЙЛБАР: Урьд нь хийсэн туршилтын
улмаас
чийгтэй
байгаа
тоосгыг
дээр
тайлбарласны дагуу хамгийн багадаа 8 цаг
хатаах хэрэгтэй.

NOTE 1 A brick which is still damp due to a
previous test needs at least 8 h to be dried as
described above. However, see Note 1 in 7.4.2.3.

Prior to the measurement, the whole
appliance (this includes the material and
the insulation) shall be at ambient
temperature of (23 ± 2) °C. In multiple
cavity appliances, each oven cavity has
to be measured separately. Only the
cavity measured shall be switched on.

7.4.2 Test load
7.4.2.1
General
The test load shall be a brick with two
holes for temperature measurements, as
shown in Figure D.1.
7.4.2.2 Pre-treatment
A new brick shall be dried before using it
for the first time in an oven of about 50 l
volume with a forced air circulation
function at ≥ 175 °C for 3 h. No more than
two bricks shall be dried at the same time
in the same oven.

Шарах шүүгээнээс тоосгыг гаргаснаас The weight md (d means dry) of the
5 минутын дараа гүйцэд хатаасан completely
dry
brick
without
тоосгонд термопарыг хатгаагүй үеийн thermocouples shall be measured within
𝑚d (d – хуурай гэсэн утгатай) жинг 5 min after removal from the oven and
42

MNS IEC 60350-1:2021
хэмжиж, грамм нэгжээр бичвэл зохино.
Тоосгыг хатаасан үеийн 𝑚d жин нь D.1р Зүйлд тодорхойлсон жинтэй нийцэх
шаардлагатай. 7.4.2.3-т заасны дагуу
ус шингээх хэмжээг нарийвчлалтай
тооцоолоход
зориулан
тоосгоны
тодорхойлох хэрэгтэй.
5.3-т заасны дагуу хэмжихийн тулд
хоёр термопарын хэмжлийн цэгээс 32
мм-ийн зайд тэмдэг тавьж, тавьсан
тэмдэг тоосгоны гадаргуутай давхцах
хүртэл термопаруудыг тоосгоны нүхэнд
хатгана. Туршилтын бүх горимын
туршид хэмжлийн цэгүүд 32 мм-ийн
гүнд байсныг баталгаажуулахын тулд
термопаруудыг бэхлэх шаардлагатай.

shall be noted in grams. The dry weight
md shall be in accordance with the dry
weight specified in Clause D.1. The brick
shall be identified for accurate calculation
of the water absorption according to
7.4.2.3.
Place markings 32 mm from the
measuring point of the two thermocouples
according to 5.3, and insert the
thermocouples into the holes until the
marking matches with the surface of the
brick. The thermocouples shall be fixed to
ensure that the measuring points remain
at a depth of 32 mm during the whole test
procedure.

Figure 7 – Example of a thermocouple for the test of 7.4

7-р зураг – 7.4-т заасан туршилтад зориулсан термопарын жишээ
Түлхүүр үг
a – 1 мм ховилтой эрэг
b – ган хоолой
c – хэмжлийн цэг
d – 32 мм-ийн зай
e – боолт

Key
a
b
c
d
e

screw with a hole of 1 mm
steel tube
measuring point
32 mm
nut

Термопаруудыг тоосгоны гадаргууд The thermocouples may be fixed by
силикон цавуу эсвэл өөр тохиромжтой means of a droplet of silicon glue at the
зүйлээр тогтоож болно.
surface of the brick or by other suitable
means.
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Тоосго
сийрэг
байдаг
учраас
термопаруудыг авах, дахин оруулах
бол тоосгоны нүхнүүдийг томруулахгүй
байхад анхаарах шаардлагатай.

Due to the porosity of the brick, care
should be taken that the holes of the brick
are not enlarged if the thermocouples are
removed and reinserted.

2-Р ТАЙЛБАР: Ердийн байдлаар хэрэглэсэн
үед нэг тоосгыг хорь орчим туршилтад ашиглах
боломжтой.

NOTE 2 A brick can be used for about twenty
tests when handled with normal care.

7.4.2.3 Бэлтгэл ажил
7.4.2.2-т заасны дагуу урьдчилан
бэлтгэсэн тоосгыг эрчим хүчний
зарцуулалтын
хэмжилд
зориулан,
дараах байдлаар бэлтгэх хэрэгтэй.

7.4.2.3
Preparation
The brick, pre-treated according to
7.4.2.2, shall be prepared for energy
measurement as follows.

1-Р ТАЙЛБАР: Туршилтуудад хэрэглэхийн
хооронд
тоосгыг
урьдчилан
бэлтгэх
шаардлагагүй. Тоосгыг усанд дэвтээх бүрдээ
ойролцоогоор адил хэмжээний ус зарцуулна.

NOTE 1 It is not necessary to pre-treat the brick
between uses. It gets approximately the same
water content each time it is soaked in water.

20 °C-аас бага хэмтэй, ус бүхий саванд
тоосгыг бүхэлд нь дүрсэн байхаар
тавих шаардлагатай. Тоосго хийсэн
устай савыг 8 цагаас багагүй хугацаанд
хөргөгчид байрлуулж, тоосгоны төв
хэсгийн температурыг (5±2) °C хэм
(хоёр термопарын) хүртэл хөргөнө.
Халуун тоосгыг хүйтэн усанд хийхээс
өмнө төв хэсгийн температурыг 25 °C
хэмээс бууртал хөргөх хэрэгтэй.

The brick shall be put into a water
container so that it is completely covered
with water at less than 20 °C. The water
container with the brick is placed for at
least 8 h into a refrigerator and cooled
down to a centre temperature (both
thermocouples) of (5 ± 2) °C.
A hot brick shall be cooled down in air to
a centre temperature below 25 °C before
putting it into the cold water.

2-Р ТАЙЛБАР: Халуун тоосгыг хүйтэн усанд
шууд хийхэд капилляр нөлөө болон янз бүрийн
температуртай
үеийн
усны
наалдамхай
чанарын улмаас усыг илүү ихээр шингээдэг.

NOTE 2 A hot brick put directly into cold water
would absorb substantially more water due to the
capillary effect and different water viscosity at
different temperatures.

Туршилтын
цувралуудын
хооронд
тоосгыг
хөргөгчид
хадгалах
шаардлагатай бөгөөд усанд дэвтээхгүй
байх нь илүү тохиромжтой. Тоосгыг
дэвтээсэн усыг хадгалах хэрэгтэй
(усанд уусах үйл явцыг багасгахын
тулд),
өөрөөр
хэлбэл,
тоосгыг
дэвтээсэн усыг дахин хэрэглэж болно.
Савтай уснаас тоосгыг гаргасны дараа
илүүдэл усыг гоожуулахыг зөвшөөрнө
(1 минут орчим). Дараа нь нойтон
тоосгоны mw жинг хэмжиж, термопарын

Between test series, the brick should be
stored in a refrigerator and preferably not
soaked with water. The brick soaking
water should be kept (to reduce
dissolving processes), i.e. the brick 25 °C
хэмээс water can be reused.

After the brick has been taken out of the
water container, excessive water is
allowed to drip off (for about 1 min). Then
the weight of the wet brick mw shall be
44

MNS IEC 60350-1:2021
жинг тооцсоноор шингээсэн усны
хэмжээг тодорхойлвол зохино. Хэрэв
шаардлагатай бол
𝑚 = 𝑚W − 𝑚d
тэнцэтгэлээр тооцоолно (w нойтон
эсвэл ус гэсэн утгатай; 𝑚d жинг 7.4.2.2ын дагуу хэмжинэ). Шингээсэн усны
хэмжээ нь D.1-р Зүйлд заасан
хэмжээнд нийцэх шаардлагатай.
Тоосгоны температурыг хэмжинэ. Хоёр
термопарын аль аль нь (5 ± 2) °C
хэмийг заах хэрэгтэй.
7.4.3 Хэмжил
7.4.3.1 Горим
Нөхцөл байдлаас шалтгаалж, халаах
функц бүрд зориулан гурван туршилт
гүйцэтгэнэ
(3.12-3.14
болон
1-р
хүснэгтийг үзнэ үү).
Хэрэв
шарах
шүүгээ
3.12-3.14-т
тайлбарласантай адилхан функцийн
хэд хэдэн хувилбартай тохиолдолд
туршилт хийх хувилбарыг үйлдвэрлэгч
сонгож болно. Энэ талаар тайланд
бичих хэрэгтэй (7.4.4-ийг үзнэ үү).
Туршилтад
хэрэглэсэн
функцийг
богино долгионтой нэгтгээгүй болохыг
баталгаажуулна.
Цахилгаан хэрэгсэл 7.4.1-д заасны
дагуу орчны температурт байх үед,
мөн 7.4.1-д заасны дагуу бэлтгэсэн
тоосгыг хамгийн их гадаргуугаар нь
цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт ирсэн
сараалжийн дээр тооцоолсон камерын
геометрийн
төвд
байрлуулахдаа
термопаруудыг дээд талд гаргана.
Тоосгоны төв нь тооцоолсон камерын
төвд аль болох ойрхон, гэхдээ энэ
төвөөс дээш биш байхаар тавиурыг
цахилгаан
хэрэгсэлд
байрлуулах
түвшинд сараалжийг тавина. Тоосгоны
уртын тэнхлэг цахилгаан хэрэгслийн

measured and the absorbed amount of
water is determined in g taking into
account the weight of the thermocouples,
if appropriate, by calculating m = mw –
md (w means wet or water; md is
measured according to 7.4.2.2). The
amount of absorbed water shall be as
specified in Clause D.1.
The temperature of the brick is measured.
Both thermocouples shall read (5 ± 2) °C.
7.4.3 Measurement
7.4.3.1 Procedure
Three tests are performed for each
heating function, as appropriate (see 3.12
to 3.14 and Table 1).
In case an oven has several variants of
the functions as described in 3.12 to 3.14,
the manufacturer can choose the variant
to be tested. This should be reported (see
7.4.4). Make sure that the function used
is not combined with a microwave.

With
the
appliance
at
ambient
temperature, according to 7.4.1, the brick,
prepared according to 7.4.1, is placed in
the geometric centre of the calculated
cavity with its largest surface centrally on
the grid delivered with the appliance, with
the thermocouples on the upper side.
The grid is inserted into a shelf support
level of the appliance so that the centre of
the brick comes as close as possible to
the centre but not higher than the centre
of the calculated cavity. The longest axis
of the brick shall be parallel with the
appliance front.
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урд талтай зэрэгцээ байвал зохино.
Сараалжийг
цахилгаан
хэрэгсэл
үйлдвэрлэгчээс худалдаж аваагүй бол
тохирох
сараалжийг
хэрэглэх
шаардлагатай.
Гэхдээ
жигнүүрийн
лист, төмөр лааз эсвэл эдгээртэй
төстэй зүйл байж болохгүй.
Сараалжийг хоёр өөр байрлалд (жишээ
нь, өндрийн өөр хэмжээтэй болгохын
тулд торыг эргүүлэн тавьж) тавих
боломжтой бол тоосгоны төв хэсэг нь
камерын төв хэсэгт (дээш биш) байх
байрлалыг сонгох шаардлагатай.
Нэмэлт хүч хэрэглэхгүйгээр хаалгыг
гүйцэд хаах замаар термопарыг
хаалганы
завсраар
шургуулах
хэрэгтэй.
Хэрэв
цахилгаан
хэрэгслийг
термопаруудаар
тоноглосон
бол
богино долгионы энергитэй хослуулсан
функциэр
цахилгаан
хэрэгслийг
ажиллуулж болохгүй. Термопараар
дамжин
гарах
богино
долгионы
харилцан хамааралтай чадал нь
хэмжигч багажийг гэмтээж болзошгүй.
Тоосгыг хөргөгчөөс гаргаад, 3 минутын
дотор цахилгаан хэрэгслийг залгаж,
хэмжлийг эхлэх хэрэгтэй. Шарах
шүүгээний дундаж температур 1-р
хүснэгтэд тодорхойлсон, температурын

Tki

өсөлттэй байрлалд байхаар
температурын тохируулгыг тааруулна.
Орчны дундаж температур болон
шарах шүүгээний бодит температурын
(7.4.3.2-ын дагуу хэмжсэн) хоорондын

If no grid can be purchased from the
manufacturer of the appliance, any
suitable grid should be used, however not
a baking sheet, tin or similar.

Where the grid can be inserted in two
different positions (e.g. upside down
gives a different height), the position
should be taken that brings the brick
centre closest to the cavity centre, but not
higher.
The thermocouple shall be lead through
the door gap in a way that the door is
completely closed without applying
additional force.
If the appliance is prepared with the
thermocouples it should not be operated
with a function combined with microwave
energy. Out-coupled microwave power
through the thermocouples can damage
instruments.

The measurement shall be started by
switching on the appliance within 3 min
from the removal of the brick from the
refrigerator. The temperature control is
set to positions where the mean oven

Tki as defined in
Table 1 can be expected.
Tki is the
temperature rises

difference between the average ambient
temperature and the actual oven
temperature (measured in 7.4.3.2); k = 1,
зөрүү нь Tki бөгөөд k = 1, 2, 3 (k - 2, 3 (k is the summing index, i is the
нийлбэрийн индекс, i - халаах функц) heating function).
байна.
i
Температурын T i
тохиргоог бичих The temperature setting Tks shall be
ks
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i
шаардлагатай,
Tks
нь
дулаан
хадгалагч болон/эсвэл удирдлагын
дэлгэцийн температурын тохиргоо (𝑠 тохиргоо) болно.
Температурын
алхмыг
тодорхой
тэмдэглээгүй бол туйлын координаттай
цаас
ашиглан,
тохируулах
температурыг
товчлуур
дээр
харагдахаар
тэмдэглэсэн
өнцгөөр
тодорхойлно (I хавсралт).
Хэрэв
температурыг
товчлуурын
тусламжтай
тохируулах
бол
товчлуурыг
үргэлж
тэгээс
эхлэн
шаардсан тохируулга хүртэл эргүүлэх
хэрэгтэй.
Туршилт
эхлэх
(өөрөөр
хэлбэл,
цахилгаан хэрэгслийг асаах) үеийн
орчны
температур
болон
хоёр
термопарын
сүүлийн
термопар
тоосгоны төв хэсгийн температурыг 55
K хэм хүртэл өссөнийг заах үеийн
орчны
температурын
арифметик
дундаж утгаар туршилтын явцын орчны
дундаж температурыг тодорхойлно.

i
noted, where Tks
is the temperature
setting of the thermostat and / or the
control display (s is the setting).

If the temperature steps are not clearly
marked, the setting temperature should
be determined by the angle considering
the visible marks on the knob using polar
coordinate paper (see Annex I).
If the temperature is set by a knob, the
knob should always be turned from zero
to the required setting.

The average ambient temperature during
the test is determined by the arithmetic
mean of the ambient temperatures at the
beginning of the test (i.e. when switching
on the appliance) and when the last of the
two thermocouples in the brick has
reached a centre temperature rise of 55
K.

Table 1 – settings
Heating functions
temperature
rise

Conventional
(ic)

Forced air
circulation

Hot steam
(ih)

(if)

T1i

(140 ± 10) K

(135 ± 10) K

(135 ± 10) K

T2i

(180 ± 10) K

(155 ± 10) K

(155 ± 10) K

a

(175 ± 10) K

T3i
a

(220 ± 10) K

a

a

(175 ± 10) K

or the maximum temperature rise if this value cannot be reached.
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1-р хүснэгт – Тохиргоо
Халаах функцүүд
Температурын
өсөлт

Агаарын
хүчитгэсэн
урсгал

Ердийн
(𝒊𝒄)

Халуун уур
(𝒊𝒉)

(𝒊𝒇)

T1i

(140 ± 10) K

(135 ± 10) K

(135 ± 10) K

T2i

(180 ± 10) K

(155 ± 10) K

(155 ± 10) K

a

(175 ± 10) K

T3i

(220 ± 10) K

a

a

(175 ± 10) K

a

Энэ температурт хүрэх боломжгүй бол хамгийн их температурын
өсөлт болно.

Дараах өгөгдлийг хэмжинэ. Үүнд:
нөхцөл
байдлаас
шалтгаалан,
тоосгонд хатгасан хоёр термопарын
сүүлийн термопар нь 55 K хэм хүртэл
температур өссөнийг заах үед эрчим

The following data is measured:

ТАЙЛБАР:
Цахилгаан
хэрэгсэлтэй
хамт
автоматаар асдаг чийдэн болон сэнс зэрэг
бүрэлдэхүүн
хэсгүүдийн
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжилд оруулна.

NOTE The energy consumption of components
such as lamps and fans, which are automatically
switched on with the appliance, is included in the
measurement.

7.4.3.2
Шарах
шүүгээний
температурыг шалгах
7.4.3.1-д
заасны
дагуу
хийсэн
туршилтын дараа тоосгыг цахилгаан
хэрэгслээс гарган авч, тохиргоог нь
өөрчлөхгүйгээр 60 минутын хяналтын

7.4.3.2
Checking
the
oven
temperature
After the test according to 7.4.3.1, the brick
is removed from the appliance and the
appliance is run without changing the

i…
– the energy consumption(s) Ek...
in kWh

and the time(s) t 𝑖…
𝑘 in min and s, as
appropriate, when the last of the two
thermocouples in the brick reaches a
i…
хүчний Ek...
зарцуулалтыг кВт/ц, t 𝑖…
𝑘
temperature rise of 55 K, k = 1, 2, 3;
хугацааг минут болон секундээр
хэмжих бөгөөд k = 1, 2, 3 байна;
- тоосгоны төв хэсгийн температурыг – centre temperatures of the brick in °C;
Цельсийн хэмээр хэмжинэ;
туршилтыг
эхлэх
(цахилгаан – ambient temperature at the start of the
хэрэгслийг
залгасан
үед)
болон test (when the appliance is switched on)
туршилтыг дуусгах (тоосгонд зоосон and at the end of the test (i.e. when the last
хоёр термопарын сүүлийн термопар 55 of the two thermocouples in the brick has
K хэм хүртэл температур өссөнийг заах reached 55 K temperature rise) in °C.
үе)
үеийн
орчны
температурыг
Цельсийн хэмээр хэмжинэ.
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t check хугацааны туршид цахилгаан setting for for t check = 60 min. The oven
хэрэгслийг ажиллуулна. Сүүлийн 20 temperature T i
k,measured determined in line
минутын хяналтын t check хугацааны with 7.1 as the arithmetic mean between
туршид хүрсэн хамгийн бага болон the maximum and minimum temperatures
хамгийн их температурын арифметик reached during the last 20 min of t
check .
дунджыг 7.1-д нийцүүлэн, шарах
шүүгээний

i
Tk,measured
температурыг

тодорхойлно.
Шарах
шүүгээний

i
хэмжсэн The measured oven temperature T k,measured
is stated.
i
Tk,measured
температурыг тэмдэглэнэ.
i
The
difference
between
Tks
and
i
i
Tks болон Tk,measured температурын i
T
is calculated according to
хоорондын зөрүүг n тоог 3-тай тэнцүү k,measured
үед (1) болон (2)-р тэнцэтгэлээр equations (1) and (2), where n = 3.
тооцоолдог.
𝑖
i
i
Tk,setting
= Tks
- Tk,measured
(1)
T𝑖
= Ti - Ti
(1)

k,setting

i
𝑇k,setting
=

ks
k,measured
1 𝑛
i
∑
𝑇k,setting
𝑛 𝑘=1

1

(2)

𝑖
Tk,setting
температур 20 К хэмээс бага

i
i
𝑇k,setting
= ∑𝑛𝑘=1 𝑇k,setting
𝑛

(2)

𝑖
Tk,setting
shall be ≤ 20 K.

буюу тэнцүү байх хэрэгтэй.
Хэрэв

𝑖
Tk,setting

температур

20

К If is T 𝑖
k,setting > 20 K the test shall be
хэмээс их байвал туршилтыг гурван carried out on further three appliances,
цахилгаан хэрэгсэлд хийх хэрэгтэй. which shall be randomly selected from the
Цахилгаан хэрэгслүүдийг зах зээлээс market. The arithmetical mean of the
санаандгүй байдлаар сонговол зохино. values of these three appliances shall not
Гурван
цахилгаан
хэрэгслийн be greater than 20 K.
температурын утгуудын арифметик
дундаж нь 20 К хэмээс ихгүй байх
шаардлагатай.
ТАЙЛБАР: Хүлцлүүдийн урт жагсаалт (жишээ
нь, дулаан хадгалагч, холболт, халаах
элементүүдийн чадал, удирдлагын элемент
болон хэвлэх) болон температурын хуваарьт
олон төрлийн халаах функцийг хамруулдаг
нөхцөлийн улмаас 20 К хэмийн хүлцлийг
шаардана.

Note The tolerance of 20 K is needed due to the
long chain of tolerances (e.g. thermostat,
connection, power of heating elements, control
element and printing) and the fact that the
temperature scale covers different heating functions.

7.4.3.3 Туршилтын үр дүнгүүдийг
7.4.3.3
Acceptance verification of
хүлээн зөвшөөрөх баталгаажуулалт
the test results
7.4.3.1-д нийцүүлэн хийсэн туршилтын
Results of the tests according to 7.4.3.1
үр дүнгүүдийг зөвхөн дараах нөхцөлтэй
shall only be accepted if
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үед хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үүнд:
a) температурын Tki... дундаж өсөлт 1р
хүснэгтэд
тодорхойлсон
температурын хязгаарт байна,
b) (1)-р тэнцэтгэлээр тодорхойлсон

a) the mean temperature rises
Tki... are
within the temperatures specified in Table
1, and

b) the standard deviation 𝜎 𝑖.. as defined in
стандарт 𝜎 𝑖.. хазайлт 0,050 кВт/ц-аас equation (1) is below 0,050 kWh.
бага байна.
Дээр зааснаас өөр нөхцөлд тохирох Otherwise, for the appropriate function, all
функцид зориулан, 7.4.2-ын дагуу бүх measurements according to 7.4.2 shall be
хэмжлийг давтах хэрэгтэй.
repeated.
7.3.2.1-д
нийцүүлэн
хэмжсэн, The standard deviation 𝜎 𝑖.. is calculated
нийлбэрийн к индекс 1, 2, 3-тай тэнцүү
i…
from the data pairs Tki... /Ek...
measured
үед туршилт хийсэн функц бүрийн
according to 7.3.2.1 and calculated
хувьд (1)-р тэнцэтгэлээр тооцоолсон
according to equation (1) for each tested
i…
Tki... /Ek...
хос өгөгдлөөс стандарт 𝜎 𝑖.. function, k=1, 2, 3 (see Sachs1)
хазайлтыг тооцоолдог (1 Sachs үзнэ
үү).
1

Хэрэглээний статистик, 5.29а болон 5.69
тэнцэтгэлийг шинэчилсэн. Ном зүйг үзнэ үү.

𝜎

𝑖…

𝑖… −(𝑄 𝑖… )2 ⁄𝑄 𝑖…
𝑥𝑦
𝑥

𝑄𝑦
= 1,2√

(3)

үүнд:
𝑛 – хэмжих цэгийн тоо (энэ стандартын
шаардлагаар n тоо 3-тай тэнцүү);
1, 2 – 𝑓 хэмжигдэхүүнд зориулсан
ойролцоо утгын коэффициент болно.
ТАЙЛБАР: Энэ стандартын зорилгод
Tki...
температур нь 1,16-1,21 коэффициентын үр
дүнд хүргэх, агаарын хүчитгэсэн урсгал болон
халуун уураар жигнэх функцүүдийн хувьд
зөвхөн 125 K хэмээс 185 K хүртэл хэмийн
хооронд, 1,155-1,168 коэффициентын үр дүнд
хүргэх, агаарын хүчитгэсэн урсгал болон
халаах ердийн функцийн хувьд зөвхөн 130 K
хэмээс 230 K хүртэл хэмийн хооронд
өөрчлөгдөх боломжтой.
(𝑇0𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝑇 𝑖… )

𝑛

𝑄𝑥𝑖…

𝑓 𝑖… = √1 + +

statistics, equations 5.29a and 5.69,
modified. See the Bibliography.
2

𝑛−2

1

1Applied

2

(4)

𝜎

𝑖…

=

𝑖… ) ⁄𝑄 𝑖…
𝑄𝑦𝑖… −(𝑄𝑥𝑦
𝑥
√
1,2
𝑛−2

(3)

where
n
is the number of measuring points (for
the purposes of this standard, n = 3);
1,2 is an approximation factor for f.
NOTE For the purpose of this standard Tki... can
only vary between 125 K and 185 K for forced air
circulation and hot steam functions resulting in
factor f between 1,16 and 1,21, and between 130 K
and 230 K for conventional heating function
resulting in factor f between 1,155 and 1,168.

𝑓

𝑖…

1

(𝑇0𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝑇 𝑖… )

𝑛

𝑄𝑥𝑖…

= √1 + +

2

(4)
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𝑛

𝑛

𝑛

𝑄𝑥𝑖… = ∑ 𝑇𝑘𝑖… ∙ 𝐸𝑘𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… ∑ 𝑇𝑘𝑖…
𝑘=1

𝑛

𝑄𝑥𝑖… = ∑ 𝑇𝑘𝑖… ∙ 𝐸𝑘𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… ∑ 𝑇𝑘𝑖…

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

𝑛

𝑛

(5)
𝑛

(5)

𝑛

𝑖…
𝑄𝑥𝑦
= ∑ 𝑇𝑘𝑖… ∙ 𝐸𝑘𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… ∑ 𝑇𝑘𝑖…
𝑘=1

𝑖…
𝑄𝑥𝑦
= ∑ 𝑇𝑘𝑖… ∙ 𝐸𝑘𝑖… − ̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… ∑ 𝑇𝑘𝑖…

𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

(6)
𝑛
2

𝑄𝑥𝑖… = ∑( 𝑇𝑘𝑖… ) −

2
(∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖… )

𝑛

𝑘=1

(6)
𝑛
2

𝑄𝑥𝑖… = ∑( 𝑇𝑘𝑖… ) −

2
(∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖… )

𝑛

𝑘=1

(7)
1

̅̅̅̅̅
𝑇 𝑖… = ∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖…

̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… =

𝑛
1 𝑛
∑
𝐸 𝑖…
𝑛 𝑘=1 𝑘

(8)

(7)
1

̅̅̅̅̅
𝑇 𝑖… = ∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖…

(8)

𝑛
1

̅̅̅̅̅
𝐸 𝑖… = ∑𝑛𝑘=1 𝐸𝑘𝑖… (9)

(9)

𝑛

7.4.4 Үнэлгээ болон тооцоолол
7.4.4.1 Эрчим хүчний зарцуулалт

7.4.4 Evaluation and calculation
7.4.4.1 Electric energy consumption

i…
i…
Хэмжсэн өгөгдлийн T i…
k /Ek цэгүүдэд The energy consumption E T 0 for the
үндэслэсэн
шугаман
регрессийг reference temperature rise
T0i… is
хэрэглэн, температурын жишиг
calculated using the linear regression
i…
i…
T0 өсөлтийн эрчим хүчний E T 0 (10)- based on the measured data points
р тэнцэтгэлийн дагуу зарцуулалтыг T i… / Ei…
k , according to the equation:
k
тооцоолно.

E i…T 0 = 𝑆 𝑖… ∙ T
үүнд:

i…
0

+𝐵

𝑖…

(10)

E i…T 0 = 𝑆 𝑖… ∙ T

i…
0

+𝐵

𝑖…

(10)

where

E i…T 0

– 𝑖𝑐 , 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах E i…T 0 is the calculated nominal energy
янз
бүрийн
функцид
зориулан, consumption in kWh for heating a load for
температурын
T i…
өсөлтөөр the different heating functions ic ,if or ih at
0
ачааллыг халаах, нэрлэсэн эрчим
T i…
0 ;
хүчний тооцоолсон зарцуулалт бөгөөд
кВт/ц-аар илэрхийлнэ,
халаах ердийн функцийн хувьд T i…
T i…
0
0 = 180 K for conventional
температурын өсөлт 180 К хэмтэй
heating function,
тэнцүү,
- агаарын хүчитгэсэн урсгал болон
= 155 K for both forced air circulation
халуун уураар жигнэх функцийн хувьд and hot steam functions;
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T

i…
0

температурын
хэмтэй тэнцүү байна;

өсөлт

155

К

𝑖…
is the slope related to the different
𝑆 𝑖… - 𝑖𝑐, 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах янз 𝑆

бүрийн функцид хамаарах налуу heating functions ic, if or ih, which is
calculated according to equation (2);
бөгөөд (2)-р тэнцэтгэлээр тооцоолно;
𝑖…
is the intercept which is calculated
𝐵 𝑖… - (3)-р тэнцэтгэлээр тооцоолсон 𝐵
according to equation (3):
огтлолын хэсэг болно.
𝑆 𝑖…
𝑆 𝑖…
𝑛
𝑖…
𝑖…
𝑛
𝑖…
𝑛
𝑖…
𝑛 ∑𝑛𝑘=1( 𝑇𝑘𝑖… ∙ 𝐸𝑘𝑖… ) − (∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖… )(∑𝑛𝑘=1 𝐸𝑘𝑖…=) 𝑛 ∑𝑘=1( 𝑇𝑘 ∙ 𝐸𝑘 ) − (∑𝑘=1 𝑇𝑘 )(∑𝑘=1 𝐸𝑘 )
=
2
2
2
2
𝑛 ∑𝑛𝑘=1( 𝑇𝑘𝑖… ) − (∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖… )
𝑛 ∑𝑛 ( 𝑇 𝑖… ) − (∑𝑛
𝑇 𝑖… )
𝑘=1

𝑘

𝑘=1

𝑘

(11)

𝐵

𝑖…

=

∑𝑛𝑘=1 𝐸𝑘𝑖…

−

𝑆 𝑖… ∑𝑛𝑘=1

(11)

𝑇𝑘𝑖…

𝑛

𝐵

(12)
үүнд:

𝑖…

∑𝑛𝑘=1 𝐸𝑘𝑖… − 𝑆 𝑖… ∑𝑛𝑘=1 𝑇𝑘𝑖…
=
𝑛

(12)
T i…
k - 𝑖𝑐 , 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах янз

where
бүрийн функцид зориулсан бодит
T i…
k is the actual temperature difference
температурын
зөрүү
бөгөөд
1-р
хүснэгтэд
тодорхойлсонтой
адил for the different heating functions ic, if or ih,
as defined in Table 1;
байна;

Eki… – 𝑖𝑐, 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах янз
бүрийн

функцид
i…
k

зориулан,

Eki… is the energy consumption in kWh

температурын T
өөр өөр өсөлттэй measured according to 7.4.3.1 at the
үед 7.4.3.1-ийн дагуу хэмжсэн эрчим
different T i…
for the different heating
k
хүчний зарцуулалт бөгөөд кВт/ц-аар
functions ic ,if or ih;
илэрхийлнэ;
𝑛 - хэмжих цэгийн тоо бөгөөд энэ
𝑛
is the number of measuring points;
стандартын шаардлагаар 𝑛 тоо 3-тай
for the purpose of this standard, n = 3.
тэнцүү байна.
Өгөгдөл болон тооцооллын хуудсын As an example for data and calculation
жишээгээр E хавсралтыг үзнэ үү. E sheets, see Annex E. An Excel 97-20032
хавсралтад шууд нийцэх үнэлгээний evaluation program, which corresponds
Excel 97-20032 программ нь эрчим directly to Annex E, is available with this
хүчний зарцуулалтын автомат тооцоог document for the automatic calculation of
хийхэд зориулсан энэ баримт бичгийн the energy consumption (see 7.4). These
хувьд боломжтой байдаг (7.4-ийг үзнэ calculations may be made in any other
үү). Адилхан үр дүнд хүргэх аливаа spreadsheet programs that lead to equal
бусад хүснэгтэн тооцооллоор эдгээр
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тооцооллыг хийж болно.

results.

Microsoft Excel нь Микрософт Корпорацийн
нийлүүлдэг бүтээгдэхүүний худалдааны нэр
юм.
Энэ
стандартыг
хэрэглэх
хэрэглэгчдийн
тохиромжтой
байдалд
зориулан,
энэ
мэдээллийг өгсөн бөгөөд ОУЦТК-оос тухайн
худалдааны тэмдэгт дэмжлэг үзүүлээгүй болно.
Хэрэв адилхан үр дүн өгөхийг нь харуулсан бол
ижил бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломжтой.

2

7.4.4.2 Ачааллыг халаах хугацаа
Эрчим хүчний зарцуулалтыг 7.4.4.1-д
заасны
дагуу
тооцоолж,
тодорхойлсонтой
адил
аргаар
ачааллыг халаах хугацааг тооцоолон,
тодорхойлох хэрэгтэй.
(10) - (12)-р тэнцэтгэлд байгаа E
утгуудыг тохирох 𝑡 утгуудаар солино,
өөрөөр хэлбэл доор заасны дагуу
солино:

7.4.4.2 Time for heating the load
The time for heating the load shall be
calculated and determined in the same way
as the energy consumption is calculated
and determined according to 7.4.4.1.

2

Microsoft Excel is the trade name of a product
supplied by Microsoft Corporation.
This information is given for the convenience of
users of this standard and does not constitute an
endorsement by IEC of the product named.
Equivalent products may be used if they can be
shown to lead to the same results.

Replace in the equations (10) to (12) the E
values by the appropriate t values, i.e.
replace

in equation (10) E i…T 0 by t i…T 0 and
- (10)-р тэнцэтгэлд байгаа E i…T 0 утгыг –
t i…T 0 утгаар, мөн
in equations (12) and (10) Eki…
by
i…
i... –
- (12)-р тэнцэтгэлд байгаа Ek утгыг 𝑡k
i...
𝑡k
утгаар солино.
where
үүнд:
i...
𝑡ki... - 𝑖𝑐, 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах янз 𝑡k is the time measured in min and s
бүрийн функцтэй үед 7.4.3.1-ийн дагуу according to 7.4.3.1 at the different for the
different heating functions ic, if or ih;
минут, секундээр хэмжсэн хугацаа;
i…
t i…T 0 - 𝑖𝑐, 𝑖𝑓 эсвэл 𝑖ℎ гэсэн халаах янз t T 0 is the calculated nominal time in min
and s for heating a load for the different
бүрийн функцид зориулан,
T i…
0
i…
температуртай үед минут, секундээр heating functions ic, if or ih at T 0

тооцоолсон, нэрлэсэн хугацаа болно.
7.4.5 Туршилтын үр дүнг тайланд
бичих
Халаах бүх функцийн хувьд дараах
өгөгдлийг
тайланд
бичих
шаардлагатай. Үүнд:
a) 3.12-3.14-т заасны дагуу халаах
функц(үүд)ид
тохирох
цахилгаан

7.4.5 Reporting of test results
The following data shall be reported for all
heating functions:
a)
type of the appliance, available
heating function(s) according to 3.12 to
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хэрэгслийн төрөл;
b)
хэмжлийг
хийсэн
хүчдэл
(хангамжийн);
c) туршилт хийсэн функцүүд эсвэл
хувилбар;
d) эрчим хүчний зарцуулалт бөгөөд
7.4.4.1-д нийцүүлэн, таслалаас хойш
аравтын
хоёр
орон
хүртэл
нарийвчлалтай кВт/ц-аар илэрхийлнэ;
e) 7.4.4.2-т заасны дагуу минутаар
хэмжсэн хугацаа бөгөөд хамгийн
ойролцоо 30 секунд хүртэл бүхэл утгад
шилжүүлнэ;
f) 7.4.2.3-т заасны дагуу бэлтгэсэн
тоосгоны ус шингээлт болно.
Эдгээр өгөгдлийг 3.12 – 3.14-т нийцсэн
халаах функцүүдэд зориулж, нөхцөл
байдлаас шалтгаалан тайланд бичих
хэрэгтэй.
Олон
тооны
камертай
цахилгаан хэрэгслийн хувьд камер тус
бүрд зориулсан утгуудыг тайланд
бичвэл зохино.
7.5 Халаах хуваарилалт
7.5.1 Ерөнхий зүйл
Шарах шүүгээний бүтэц болон хэрэглэх
зааварчилгаанаас шалтгаалан, 7.5.2
эсвэл 7.5.3-т заасан туршилтын аргаар
халаах хуваарилалтыг дүгнэнэ.
7.5.2 Жигнэмэг
7.5.2.1 Зорилго
Цахилгаан хэрэгслийн дотор талд
халаах хуваарилалтыг дүгнэхэд энэ
туршилтын зорилго оршино.
7.5.2.2 Орц
Улаан буудайн цагаан гурил (эсгэх
бодисгүй) – 500 г,
Жигнэмэл бүтээгдэхүүнд зориулсан 80
%-ийн тослогтой маргарин эсвэл
давстай цөцгийн тос – 200 г,
Элсэн чихэр (ширхгийн хамгийн том

3.14;
b)
supply voltage at
measurements were made;
c) tested functions or variant;

which

the

d) energy consumption(s) in kWh to two
decimals, according to 7.4.4.1;

e) time(s) in min according to 7.4.4.2,
rounded to the nearest half minute;

f) water absorption of the brick according to
7.4.2.3.
This data shall be reported for the heating
functions according to 3.12 to 3.14 as
appropriate. For multiple cavity appliances,
the values shall be reported separately for
each cavity.

7.5
Heat distribution
7.5.1 General
The heat distribution is assessed by means
of the tests of 7.5.2 or 7.5.3 depending on
the construction of the oven and the
instructions for use.
7.5.2 Shortbread
7.5.2.1
Purpose
The purpose of this test is to assess the
heat distribution within the appliance.
7.5.2.2
Ingredients
500 g white wheat flour, without raising
agent
200 g baking margarine with 80 % fat
content, or salted butter
200 g castor sugar (max. grain size 0,3
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хэмжээ нь 0,3 мм) – 200 г,
өндөг (55 г-аас – 60 г хүртэл, хальстай)
– 2 ширхэг,
давс – 3 г байна.
7.5.2.3 Бэлтгэх арга
Гурил, элсэн чихэр болон давсыг
холино. Маргариныг үрүүлээр үрэх
бөгөөд элсэн чихэр, давс хольсон гурил
руу
хагалсан
өндгийг
нэмээд,
зуурмагаа жигд болтол нь хүнсний
холигчоор зөөлөн холино. Холигчоос
гаргаж, талхны хэлбэрт оруулсан
зуурмагаа хучиж, хөргөгчид (5 ± 2) °C
температурт наад зах нь 8 цагийн
хугацаанд
тавина.
Дараагийн
боловсруулалт хийхээс ойролцоогоор 1
цагийн өмнө зуурмагаа хөргөгчөөс
гаргана.
Зуурмагийг
туузан
дамжуургын
тусламжтайгаар 8-р зурагт харуулсан
шиг хошуу хэрэглэн,
урт нарийхан
хуваана. Цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт
ирсэн эсвэл үйлдвэрлэгчээс санал
болгосон жигнүүрийн листийн уртад
тааруулан,
хуваасан
зуурмагийг
нарийхан зүснэ. Жигнэмэг хийхээр
зүссэн
зуурмагийг
цахилгаан
хэрэгслийн хаалгатай зэрэгцээ байхаар
9-р зурагт үзүүлсэнтэй адилаар тавина.

mm)
2 eggs (55 g to 60 g, with shell)
3g
salt
7.5.2.3
Procedure
Mix together the flour, castor sugar and
salt. Rub in the margarine. Beat the eggs
and add to the flour mixture, mix lightly in a
food mixer until the dough is smooth.
Remove the dough from the mixing bowl
and form it into a loaf. Cover and store it in
a refrigerator at a temperature of (5 ± 2) °C
for at least 8 h. Remove the loaf from the
refrigerator approximately 1 h before further
handling.

Extrude the loaf into strips by means of a
worm conveyor attachment using the
nozzle as shown in Figure 8. Cut the strips
to a length that fits the baking sheet
supplied with the appliance or that
recommended by the manufacturer.
Position the pastry strips as shown in
Figure 9 so that they will be parallel to the
appliance door.
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Figure 8 – Shape of the nozzle for extruding pastry
Dimensions in millimetres

Хэмжээсийг миллиметрээр
авсан

8-р зураг - Зуурсан гурилыг шахахад зориулсан хошууны хэлбэр
Figure 9 – Position of pastry strips on the baking sheet

9-р зураг – Зүссэн гурилыг жигнүүрийн лист дээр тавих байрлал
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7.5.2.4 Урьдчилсан хэмжил
Тэмдэглэсэн,
шаргалтсан
өнгөтэй
болгохын тулд жигнэх тохиромжтой
хугацааг
тодорхойлох
урьдчилсан
туршилтыг хийдэг.
Зааварчилгааны дагуу энэ төрлийн
зуурмагт
хэрэглэхэд
зориулсан
температурын тохируулгыг тааруулна.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол шарах
шүүгээний төв хэсгийн температур
агаарын хүчитгэсэн урсгалтай шарах
шүүгээнд 175 °C хэм, урьдчилсан
халаалтгүй, хэвийн конвекцитэй шарах
шүүгээнд 200 °C хэм байхаар
температурын тохируулгыг тааруулдаг.
Жигнүүрийн
листийг
цахилгаан
хэрэгсэлд
зааварчилгааны
дагуу
байрлуулна.
Хэрэв
зааварчилгаа
өгөөгүй бол жигнүүрийн лист нь
цахилгаан хэрэгслийн төв хэсэгт аль
болох ойрхон байхаар байрлуулдаг.
Жигнэмэг хийж буй гурил алтан шаргал
өнгөтэй
болсон
үед
жигнүүрийн
листийг цахилгаан хэрэгслээс гаргана.
Жигнэх хугацааг бичиж авдаг.
Жигнүүрийн листийг сараалжийн дээр
тавьж хөргөөнө. Жигнэмгийн дээд
талын шаргалтсан өнгийг A хавсралтад
тодорхойлсон өнгө хэмжих хэрэгсэл
эсвэл 7.5.3.6.3-д заасан хэмжлийн тоон
систем хэрэглэж хэмждэг. Жигнэмгийн
уртын
дагуу,
жигнэмэг
бүрийн
төгсгөлөөс ойролцоогоор 20 мм зайд
(тойргийн төвд хамааруулна) 20 мм
диаметртэй
тойргуудын
хэмжлийг
эхэлж, мөн зайд хэмжиж дуусгана.
Хэмжлүүдийг ойролцоогоор 50 мм
алхмуудад
хийдэг.
Тодорхойлсон
талбайд жигнэмгийн гадаргуу үйрсэн,
нүх гарсан зэргээр тэгш биш болсон

7.5.2.4 Preliminary measurements
Preliminary tests are carried out to
determine the appropriate baking time to
achieve the specified browning.
The control is set in accordance with the
instructions for use for this type of
mixture.
If instructions are not given, the control is
set so that the centre oven temperature is
175 °C for ovens with forced-air
circulation and 200 °C for ovens with
natural convection without preheating.

The sheet is inserted into the appliance in
accordance with the instructions for use.
If instructions are not given, the sheet is
positioned as close as possible to the
centre of the appliance. The sheet is
removed from the appliance when the
strips have attained a golden brown
colour. The baking time is noted.

The sheet is placed on a grid and allowed
to cool down. The browning of the top is
measured using the colour measuring
instrument specified in Annex A or a
digital measuring system according to
7.5.3.6.3. Circles with a diameter of 20
mm are measured over the strips
lengthwise,
beginning
and
ending
approximately 20 mm (related to the
centre of the circle) from the end of each
strip. The measurements are carried out
in steps of approximately 50 mm. In case
the surface at the defined areas is
damaged by cracks, holes, etc. the
measurement is shifted to other areas.
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тохиолдолд хэмжлийг өөр талбайд
хийнэ.
Хэмжсэн
утгуудын
нийлбэрийг
жигнэмгийн тоонд хувааж, дундаж
шаргалтсан өнгийг тооцоолдог.
Жигнэмгийн дээд талын дундаж
шаргалтсан өнгө нь тусалтын Ry утгын
(43 ± 5) %-д таарсан үеийн жигнэх
хугацааг тохиромжтой гэж үзнэ.

The average browning is calculated by
dividing the sum of the values by their
number.
The baking time is suitable when the
average browning on top of the strips
correlates to a reflection value Ry of (43 ±
5) %.

ТАЙЛБАР: Өнгө хэмжих хэрэгсэл болон
хэмжлийн тоон системийг нийлүүлэгчийн
талаар C хавсралтад бичсэн.

NOTE A supplier of the colour measuring
instrument and digital measuring systems is given
in Annex C.

7.5.2.5
Халаах
хуваарилалтын
туршилт
Урьдчилсан хэмжилд заасан жигнэмэг
бэлтгэх аргаар хийсэн жигнэмгийг
тодорхойлсон
хугацааны
туршид
жигнэнэ.
Жигнэмгүүдийг халуун байхад нь
жигнүүрийн листнээс салгаад, эхний
байранд буцааж тавина.
Нэг зэрэг жигнэх боломжтой листийн
тоог зааварчилгаанд заасан бол
хамгийн олон тооны листээр нэмэлт
туршилт хийх бөгөөд шаардлагатай
бол жигнэх хугацааг нэмнэ.
7.5.2.6 Дүгнэлт
Жигнэснээс хойш 1 цагийн дотор
урьдчилсан хэмжилд заасны дагуу
жигнэмгийн дээд, доод хоёр талаас
шаргалтсан өнгийг тодорхойлдог.
Дараах үр дүнг тооцоолж, бичнэ. Үүнд:

7.5.2.5

Heat distribution test

The procedure stated for preliminary
measurements is followed, the strips
being baked for the time which has been
determined.
The strips are loosened from the sheet
while still hot but left in their original
position.
If the instructions state that a number of
sheets can be baked simultaneously, an
additional test is carried out with the
maximum number of sheets, the baking
time being increased, if necessary.
7.5.2.6
Assessment
Within 1 h after baking, the browning is
determined for both the top and bottom of
the strips as stated for the preliminary
measurements.
The following results are calculated and
stated:
- дээд талын шаргалтсан өнгөний –
the maximum browning difference
хамгийн их ялгаа;
on the top;
-доод талын шаргалтсан өнгөний –
the maximum browning difference
хамгийн их ялгаа;
on the bottom;
- дээд талын дундаж шаргалтсан өнгө; –
the average browning on the top;
- доод талын дундаж шаргалтсан өнгө –
the average browning on the
байна.
bottom.
7.5.3 Жижиг кекс
7.5.3 Small cakes
58

MNS IEC 60350-1:2021
7.5.3.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь босоо
болон хэвтээ чиглэлд ялангуяа жигнэх
явцад зуурмагийг хөөлгөхөд зориулсан
халаах хуваарилалтыг дүгнэх явдал
юм.

7.5.3.1 Purpose
This test is intended to assess the vertical
and horizontal heat distribution, especially
for a mixture that rises during cooking.

ТАЙЛБАР: 5-р Зүйлд заасан туршилтын
ерөнхий нөхцөлийг хэрэглэн туршилтыг хийнэ.

NOTE The test is carried out using the general
conditions of measurements as stated in Clause
5.

7.5.3.2 Орц
30-40 ширхэг жижиг кекс хийхэд
зориулсан орцын хэмжээг 2-р хүснэгтэд
заасан. Дахин шинэчлэх боломжтой үр
дүн гаргахын тулд зуурмагийг үргэлж
адилхан хэмжээгээр бэлтгэх бөгөөд
аливаа илүүдлийг хаяна. C хавсралтад
тодорхойлсон
орцыг
хэрэглэх
шаардлагатай.

7.5.3.2
Ingredients
The quantities of ingredients for 30 to 40
small cakes are indicated in Table 2. For
a reproducible result always prepare the
same amount and discard any surplus
mixture. Ingredients as defined in Annex
C should be used.

Table 2 – Ingredients
Ingredients

Quantities

Butter, with a fat
content of (83 ± 2) %

340 ± 0,5

White sugar, fine (grain size
0,10 mm to 0,35 mm,
d95/d05)

340 ± 0,5

Eggs

Remarks

g

300 ± 1

Unsalted butter should be used. If unsalted
butter is not available the salt content of butter
should be subtracted from the salt added to the
mixture.
d95/d05: 90 % of the sugar crystals shall have
a grain size of 0,10 mm to 0,35 mm.
Middle sized hen eggs, approximately (55 5) g, are
beaten and sieved until homogeneous, then
weighed.
If frozen egg mixture is used follow the
instructions of Clause C.1.

Wheat flour
without raising agent,
unbleached.
Mineral content: maximum
0,5 % (dry substance)

450 ± 1

Baking powder

15 ± 0,5

Salt

6 ± 0,1

Gluten: at least 24 %.

Phosphate baking powder (double acting) shall be
used (not baking soda).
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If more than 40 small cakes are required, two identical kitchen machines should be used
simultaneously.
NOTE The eggs are sieved to remove any chalazae.

2-р хүснэгт – Орц
Орц
(83 ± 2) %-ийн тосны
агууламжтай цөцгийн тос

Цагаан
элсэн
чихэр
(ширхгийн хэмжээ нь
0.10-0.35 мм, d95/d95)
Өндөг

Эсгэх бодисгүй, цагаан
болгоогүй,
улаан
буудайн гурил. Эрдсийн
агууламж: хамгийн ихдээ
0,5 % (хуурай бодисын)
Хөөлгөгч нунтаг

Тоо хэмжээ
г
340 ± 0,5

340 ± 0,5

300 ± 1

Санамж
Давсгүй цөцгийн тос хэрэглэвэл зохино. Хэрэв
давсгүй цөцгийн тос байхгүй бол цөцгийн тосонд
агуулагдах давсны хэмжээг зуурмагт нэмэх
давсны хэмжээнээс хасах шаардлагатай.
d95/d95 хэмжээ нь: элсэн чихрийн ширхгийн
90% нь 0.10-0.35 мм хэмжээтэй байхыг заана.
Тахианы дунд зэргийн хэмжээтэй, ойролцоогоор
(55 ± 5) г жинтэй өндгүүдийг хагалж, шүүгээд
жинлэнэ.
Хэрэв өндөгний хөлдөөсөн холимог хэрэглэх
бол C.1-р Зүйлийн зааварчилгааг мөрдөнө.
Глютен: хамгийн багадаа 24 %

450 ± 1

15 ± 0,5

Фосфат агуулсан хөөлгөгч (хоёр дахин хөөлгөх
үйлчилгээтэй) хэрэглэвэл зохино (хүнсний сода
болохгүй).

Давс
6 ± 0,1
Хэрэв 40-өөс олон жижиг кекс шаардлагатай бол гал тогооны адилхан хоёр цахилгаан
хэрэгслийг нэг зэрэг хэрэглэх хэрэгтэй.
ТАЙЛБАР: Халазин уургийг хаяхын тулд өндгийг шүүдэг.

7.5.3.3 Цаасан аяга
Кексний хөөлтийн өндөр болон өргөний
хэмжээнд цаасны чанар нөлөөлдөг
учраас дахин шинэчлэх үр дүн
гаргахын тулд, зөвхөн C хавсралтад
тодорхойлсон цаасан аягыг хэрэглэх
шаардлагатай.
Цайруулсан,
тос
2
нэвтэрдэггүй, 70 г / м цаасаар хийсэн,
48 мм суурийн диаметртэй, 29 мм
өндөртэй цаасан аяганууд байна.

7.5.3.3
Paper cases
As the paper quality affects the rising
height and spreading, only the paper
cases specified in Annex C shall be used
for reproducible results. The paper cases
are 48 mm in base diameter and 29 mm
in height. They are made of 70 g/m2
bleached greaseproof paper.

ТАЙЛБАР: Цаасан аягыг нийлүүлэгчийн талаар
C хавсралтад бичсэн.

NOTE A supplier of paper cases is indicated in
Annex C.
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7.5.3.4 Жижиг кексний тоо болон
жигнүүрийн листэн дээр байрлуулах
Жигнүүрийн листийг 6.4-т заасны дагуу
хэмжих хэрэгтэй бөгөөд 6.2-т заасны
дагуу хэмжсэн камерын хэрэглэх
боломжтой өргөний хэмжээний хамгийн
багадаа 80 %, хэрэглэх боломжтой
гүний хэмжээний 70 %-д жигнэх
бүтээгдэхүүн тавих
шаардлагатай.
Цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт ирсэн
эсвэл зааварчилгаанд санал болгосон
жигнүүрийн лист нь эдгээр хэмжээнд
тохирч
байвал
тухайн
листийг
хэрэглэвэл
зохино.
Цахилгаан
хэрэгсэлтэй
хамт
ирсэн
эсвэл
зааварчилгаанд
санал
болгосон
жигнүүрийн лист дээр заасан нөхцөлд
тохирохгүй бол эсвэл ямар ч зөвлөмж
өгөөгүй бол дээрх нөхцөлд таарах
жигнүүрийн лист нь хөнгөн цагаан
материалтай, гадаргууг нь зүлгэсэн
бөгөөд гадар будаггүй, (0,9 ± 0,1) мм
зузаантай, ирмэгийн өндөр нь 6 мм-ээс
ихгүй байвал зохино.
Жигнүүрийн листийн өргөн болон гүний
(уртын) хэмжээг 6.4-т заасны дагуу
хэмжиж, листийн дотор байрлуулах
жижиг кексний тоог олохдоо хэмжсэн
тоо тус бүрийг 75 мм-т хуваана.
Кексний тоог бүхэл тоо утгатай
болгохын тулд олсон тоог бүхэл утгад
шилжүүлнэ.
Листийн
өргөний
хэмжээгээр олсон кексний тоог гүний
хэмжээгээр олсон кексний тоогоор
үржүүлж, листэд жигнэх кексний нийт
тоог олно.

7.5.3.4 Number of small cakes and
positioning on the baking sheet
The baking sheet shall be measured
according to 6.4 and cover at least 80 %
of the usable width and 70 % of the
usable depth of the cavity measured
according to 6.2. If the supplied baking
sheet or the sheet recommended in the
instructions fits these dimensions, this
baking sheet shall be used. If the
supplied or recommended baking sheet
does not fit the above condition or no
recommendation is given, then a baking
sheet fitting the above condition, made of
aluminium, no coating, matt finished, (0,9
± 0,1) mm thickness, lip height maximum
6 mm shall be used.

ЖИШЭЭ
Өргөний 470 мм хэмжээг 75 мм-д хуваахад 6,3
гарах бөгөөд 6 эгнээ кекс гэсэн үг юм. Гүний
295 мм хэмжээг 75 ммд хуваахад 3,9 гарах
бөгөөд 3 эгнээ кекс байна.

EXAMPLE
A width of 470 mm divided by 75 mm equals 6,3.
This gives 6 columns of cakes. A depth of 295
mm divided by 75 mm equals 3,9. This gives 3
rows of cakes.

The width and the depth of the baking
sheets are measured in accordance with
6.4 and each divided by 75 mm to give
the number of small cakes to be placed
along its sides. The numbers are
rounded to give a whole number of cakes.
Multiply the number of cakes from the
depth and the width to give the total
number for the whole tray.
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Тиймээс листэд жигнэх нийт кексний тоо 18
болно.

Therefore the total number of cakes on the tray is
18.

6.4-т заасны дагуу хэмжсэн жигнүүрийн
листийн хэрэглэх боломжтой талбайн
ирмэгээс захад байрлуулах кексний
суурь ойролцоогоор 14 мм зайтай байх
хэрэгтэй.
Кексүүдийг жигнүүрийн лист дээр бие
биед нь наалдуулахгүй тарааж тавина.

The base of the outermost cakes should
be at a distance of approximately 14 mm
from the edge of the usable area of the
baking sheet measured according to 6.4.
Distribute the cakes evenly on the tray, in
such a way that they do not touch each
other.
The manufacturer’s instructions regarding
the number of baking sheets, which may
be cooked simultaneously, are followed.
7.5.3.5
Procedure
All ingredients shall be at ambient
temperature before starting.
Beat together butter and sugar in a food
mixer until the mixture becomes soft and
pale in colour so that all the sugar is
incorporated into the mix. Gradually add
the egg mixture. Sift the flour, baking
powder and salt together and gently fold
into the mixture; loosen the mixture as
required from the edge of the bowl to
ensure that the mixture is homogeneous.

Нэг зэрэг жигнэх жигнүүрийн листийн
тооноос шалтгаалан, үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааг мөрдөнө.
7.5.3.5 Бэлтгэх арга
Кексийг хийж эхлэхээс өмнө бүх орцыг
орчны температурт байлгах хэрэгтэй.
Бүх элсэн чихрийг зуурмагт тараахын
тулд цөцгийн тос, элсэн чихрийг
зөөлөн, цайвар өнгөтэй болох хүртэл
нь
хүнсний
холигчоор
холино.
Өндөгний холимгийг аажмаар нэмнэ.
Гурил, хөөлгөгч нунтаг, давсыг хамтад
нь шигшиж, зуурмаг руу болгоомжтой
нэмээд, нэг төрлийн жигд зуурмаг
болгохын тулд зуурмагийг савны
ирмэгээс
шаардагдахын
хэрээр
холдуулж хутгана.
Орцуудыг хутгасны дараа зуурмагийн The temperature of the mixture shall be
температур (23 ± 2) °C хэмтэй байвал (23 ± 2) °C directly after mixing.
зохино.
1-Р ТАЙЛБАР: Холих тодорхойлсон хугацаанд
тохиромжтой хүнсний холигчийг C хавсралтад
тодорхойлсон.

NOTE 1 A suitable food mixer for which the
mixing time has been determined is indicated in
Annex C.

Цаасан аягануудыг адилхан дугуй
хэлбэртэй байлгахын тулд уутнаас
хэвийг нь алдагдуулахгүй гаргаж,
болгоомжтой салгана.
Зуурмагаас (28 ± 0,5) граммыг жинлэж,
цаасан аяганы төвд хийж, цаасан
аягануудыг жигнүүрийн листэд жигд
байрлуулаад даруй жигнэнэ.

Ensure that the paper cases maintain a
uniform circular shape by carefully
peeling cases from the outside of the
batch without distortion.
Weigh (28 ± 0,5) g of the mixture into the
centre of the paper cases and place them
evenly on
the baking sheets. Bake
immediately.
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2-Р ТАЙЛБАР: 7.3-т заасан туршилтаар
тодорхойлсон
температурын
зөрүүнд
нийцүүлэн
залруулсан
удирдлагын
тохиргоогоор туршилтуудыг хийнэ.

NOTE 2 The tests are carried out using corrected
temperature control settings according to the
differences determined by the test of 7.3.

a) Нэг үеэр жигнэх
Халаах функц, температур, тавиурын
түвшин болон урьдчилан халаахад
хамаарах
үйл
ажиллагааны
зааварчилгааг
мөрдөнө.
Хэрэв
урьдчилан халаахыг зөвлөсөн бол
халаах үеийг заасан жишээ нь,
харагдах эсвэл дуут сигналын төгсгөлд
санал болгосон урьдчилсан халаах
хугацааны дараа жижиг кексүүдийг
цахилгаан
хэрэгсэлд
байрлуулна.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол
агаарын хүчитгэсэн урсгалын функцид
160 °C, халаах ердийн функцид 185 °C
хэмд цахилгаан хэрэгслийг тохируулж,
цахилгаан хэрэгслийг хүйтэн үед
жигнүүрийн листийг камерын дунд талд
байрлуулна. Жижиг кексүүдийг жигнэж
байхад жигнүүрийн листийн байрлалыг
өөрчилж болохгүй.
Кексийг нэг үеэр жигнэх үед хугацаа нь
40
минутаас
хэтэрч
болохгүй
(урьдчилан халаах хугацааг оруулна).
b) Хоёр үеэр жигнэх
Жигнүүрийн нэг листийн дээр нөгөө
листийг тавьж, цахилгаан хэрэгсэлд нэг
зэрэг байрлуулах бөгөөд кексийг
жигнэж дууссаны дараа зэрэг гаргана.
Кексийг жигнэх явцад жигнүүрийн
листүүдийн байрыг сольж болохгүй.
Халаах функц, температур, тавиурын
байрлал болон урьдчилан халаахад
хамаарах
үйл
ажиллагааны
зааварчилгааг
мөрдөнө.
Хэрэв
урьдчилан халаахыг зөвлөсөн бол
халаах үеийг заасан жишээ нь,
харагдах эсвэл дуут сигналын төгсгөлд

a) Baking on one level
Follow the operating instructions with
respect
to
the
heating
function,
temperature, shelf
position and
preheating.
If
preheating
is
recommended, small cakes are placed in
the appliance when the end of the
preheating phase is indicated, for
example by visual or acoustic signal, or
after a recommended preheating time. If
no instructions are given, the appliance is
set to 160 °C for a forced air circulation
function or to 185 °C for a conventional
heating function and the baking sheet is
placed in the middle of the cold
appliance. While the small cakes are
baking, the position of the baking sheet
shall not be changed.

The baking time shall not exceed 40 min
when baking on one level (including
preheating time).
b)
Baking on two levels
The
baking
sheets
are
placed
simultaneously in the appliance one
above the other and
removed
simultaneously at the end of baking.
While the small cakes are baking, the
position of the baking sheets shall not
be
changed. Follow
the operating
instructions with respect to the heating
function, temperature, shelf position
and preheating. If preheating is
recommended, the small cakes are
placed in the appliance when the end of
the preheating phase is indicated, for
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санал болгосон урьдчилсан халаах
хугацааны дараа жижиг кексүүдийг
цахилгаан хэрэгсэлд байрлуулна.
Хэрэв жижиг кексийг хоёр үеэр жигнэх
зааварчилгаа өгөөгүй бол агаарын
хүчитгэсэн урсгалын функцид 160 °C,
халаах ердийн функцид 185 °C хэмд
цахилгаан
хэрэгслийг
тохируулж,
цахилгаан хэрэгслийг хүйтэн үед
жигнүүрийн листүүдийг камерт жигд
байрлуулна. Жижиг кексүүдийг жигнэж
байхад жигнүүрийн листийн байрлалыг
өөрчилж болохгүй. Листийн хөндлөн
чиглэлийг камерын үндсэн талбайн
төвд,
босоо
чиглэлийг
хэрэглэх
боломжтой
өндрийн
хэмжээний
гуравны нэг болон гуравны хоёрт
байхаар
тавиур
тогтоогчийг
өөрчлөхгүйгээр байрлуулна.

example by visual or acoustic signal, or
after a recommended preheating time.

3-Р ТАЙЛБАР: 3.10-т тодорхойлсонтой адил
жижиг камертай шарах шүүгээнд кексийг хоёр
үеэр жигнэхгүй.

NOTE 3 Baking on two levels is not carried out for
small oven cavities, as defined in 3.10.

Кексийг хоёр үеэр жигнэх үед хугацаа
нь 50 минутаас хэтэрч болохгүй
(урьдчилан халаах хугацааг оруулна).
c) Хоёроос олон үеэр жигнэх
Үйл
ажиллагааны
зааварчилгаанд
хоёроос олон үеэр нэг зэрэг жигнэхийг
зөвлөсөн бол зааварчилгааны (халаах
функц, температур, тавиурын түвшин,
урьдчилан халаах, жигнэх хугацаа)
дагуу кексийг жигнэнэ.
7.5.3.6 Дүгнэлт
7.5.3.6.1 Ерөнхий зүйл
Суурийн аль болох том хэмжээтэй
талбайг дүгнэхийн тулд жигнэснээс
хойш 30 минутын дотор цаасан аягыг
кекснээс маш болгоомжтой салган
авна.
7.5.3.6.3-ын
дагуу
дүгнэлт
хийхийн тулд кексний суурийн наад зах
нь 50 % бүтэн байвал зохино. Эсрэг

The baking time shall not exceed 50 min
when baking on two levels (including
preheating time).
c)
Baking on more than two levels
If the operating instructions recommend
baking on more than two levels
simultaneously then cakes are baked in
accordance with the instructions (heating
function, temperature, shelf position,
preheating and baking time).
7.5.3.6
Assessment
7.5.3.6.1
General
Within 30 min after baking, the paper
cases are very carefully removed so that
the largest base area possible can be
assessed. For assessment according to
7.5.3.6.3, at least 50 % of the base shall
be undamaged. Otherwise the test shall
be repeated.

If no instructions for small cakes on two
levels are given, the appliance is set to
160 °C for a forced air circulation function
and the baking sheets are spaced evenly
in the cold appliance. The horizontal
position of the baking sheets shall be in
the middle of the cavity base area. The
vertical position of the sheets shall be
spaced at one-third and two-third of the
usable height as near as possible without
modifying the shelf racks.
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тохиолдолд
хэрэгтэй.

туршилтыг

давтах

ТАЙЛБАР: Жижиг кексүүдийг хурдан хөргөөхөд
цаасан аяганаас цэвэрхэн салгаж авах
боломжтой болгоно.

NOTE Cooling the small cakes quickly can aid the
clean removal of paper cases.

Кексний дээд тал болон суурийн
шаргалтсан
өнгө,
тэдгээрийн
шаргалтсан өнгөний ялгаа, хөөлтийн
жигд байдлыг жигнэснээс хойш 1
цагийн дотор дүгнэдэг. Хэрэв кексийг
хэдэн үеэр нэг зэрэг жигнэсэн бол лист
тус бүрийг тусад нь (нэг үр дүн) дүгнэх
шаардлагатай бөгөөд үр дүнгүүдийг
нэгтгэн дүгнэнэ (ерөнхий үр дүн).
Нэг эсвэл түүнээс олон үеэр жигнэсэн
жижиг кексний үр дүнг дүгнэхэд тавих
шаардлага ялгаатай байдаг. Үнэлгээг
хийхэд тавьсан шаардлагыг авч үзэх
хэрэгтэй.
7.5.3.6.2 Нүдээр харж дүгнэх
7.5.3.6.4-т заасан дүгнэлтийн шалгуур
үзүүлэлтийг
хэрэглэн,
шаргалтсан
өнгөний
үнэлгээг
харьцуулах
үр
дүнгүүдийг
нүдээр харж шалгах
замаар дүгнэх боломжтой.
Шаргалтсан өнгийг үнэлэхдээ B.1-р
хүснэгтэд заасан өнгөний дугаарыг
хэрэглэдэг. Нүдээр харж шалгахдаа
лист тус бүрд адилхан суурь өнгө
болон гэрэлтүүлэг хэрэглэвэл зохино.
7.5.3.6.3 Тоон үнэлгээ
Шаргалтсан өнгөний үнэлгээний дахин
шинэчлэх боломжтой үр дүн гаргахын
тулд, хэмжил хийх үеийн дараах
шаардлагад нийцсэн хэмжлийн аливаа
тоон системийг хэрэглэх хэрэгтэй.
a) Хэмжил хийх талбайд гэрлийн
хуваарилалт жигд байх
Нэгэн
жигд
өнгөтэй,
өнгөний
жагсаалтын тусалтын RY утгыг хэмжил
хийх гадаргууд жишээ нь, жигнүүрийн

The browning of the top and base of the
cakes, the differences of browning
between these, and the evenness of rise,
are assessed within 1 h after baking. If
small cakes
have
been baked on
several levels simultaneously each sheet
shall be assessed separately (single
result) and they are also assessed
together (overall result).
The requirements of the results of these
small cakes baked on one or more levels
are different. This shall be considered in
the evaluation.
7.5.3.6.2
Visual assessment
For comparative results the evaluation of
browning may be done by a visual check
using the criteria for assessment in
7.5.3.6.4.
The shade numbers of Table B.1 are
used to evaluate browning. For a visual
check, the same background colour and
illumination shall be used for each tray.
7.5.3.6.3
Digital assessment
For reproducible results of the evaluation
of browning, any digital measurement
system shall be used which meets the
following
requirements
when
the
measurements are taken.
a)
Evenness of light distribution on
the measurement area
The reflection value RY of a uniform
coloured shade chart shall be measured
over the entire surface to be analysed, for
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лист эсвэл нэг жижиг кексний хэмжээнд
бүхэлд хэмжих шаардлагатай. B
хавсралтад тодорхойлсон 10 дугаарын
өнгөөр өнгөний жагсаалтыг будах
хэрэгтэй.
Бүх гадаргуу дээрх тусалтын RY утгын
дундаж
утгыг
тодорхойлно.
Бүх
гадаргуугийн 90 %-аас их хэсэг нь
дундаж утгаас ± 5 % хүртэл хазайж
болно. Бүх гадаргуугийн 10 %-аас бага
хэсэг нь дундаж утгаас ± 8 % хүртэл
хазайж болно.
Бүх гадаргууг 1 см2 талбайтай
хэсгүүдэд хуваана. 1 см2 талбайтай
хэсгүүдийн дундаж утгуудын нэг нь ч
бүх гадаргуугийн дундаж утгаас ± 5 %аас илүү хазайж болохгүй.

example, the size of the baking sheet or
one small cake. The shade chart shall be
coloured in shade number 10, which is
defined in Annex B.

1-Р ТАЙЛБАР: 10 дугаарын өнгө нь хамгийн
шаардлагатай өнгө учраас гэрэлтүүлгийн
чанарыг шалгахад энэ өнгийг хэрэглэдэг.
2-Р ТАЙЛБАР: Жижиг кекс бүрийг тус тусад нь
хэмжих боломжтой.

NOTE 1 Shade number 10 is used to check the
quality of the illumination as it is the most desired
shade.
NOTE 2 Each small cake can be measured
separately.

The mean value of the reflection value RY
over the entire surface is determined.
More than 90 % of the entire surface
may deviate from the mean value by up
to ± 5 %. Less than 10 % of the entire
surface may deviate by up to ± 8 %.
The entire surface is divided in 1 cm2
sections. None of the mean values of the
1 cm2 sections shall deviate by more than
± 5 % of the mean value of the entire
surface.

b) Жишиг өнгөнүүдийг мэдэх

b)
Recognition of the reference
colours
Дүгнэх гадаргуугийн бүх байрлалд B The shade numbers defined in Annex B
хавсралтад тодорхойлсон өнгөнүүдийн shall be confirmed in all positions of the
дугаарыг баталгаажуулвал зохино.
surface to be assessed.
Баталгаажуулахыг дараах шалгалтаар This is ensured using the following check:
хангадаг. Үүнд:
B хавсралтад тодорхойлсон өнгө Flat circular calibrated colour samples
бүрийн дугаарт зориулан тохируулсан with a diameter of 70 mm in every shade
өнгө бүхий 70 мм диаметртэй, дугуй number defined in Annex B are placed at
хавтгай загваруудыг 28 мм-ийн өндөрт a height of 28 mm. The reflection value
байрлуулна.
Дүгнэх
шаардлагатай RY of the calibrated colour samples shall
талбайн булан (хэмжлийн явцад be measured in the corners of the area to
хамгийн захад байрласан жижиг кекс) be assessed (where the outermost small
болон төвд нь тохируулсан өнгө бүхий cakes are positioned during the
загваруудын тусалтын RY утгыг хэмжих measurement), as well as in the centre.
шаардлагатай.
Тохируулсан өнгө бүхий загваруудын The reflection value RY of the calibrated
тусалтын RY утгыг B хавсралтад заасан colour samples shall be measured with
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хазайлттай хэмжих хэрэгтэй.

the deviations given in Annex B.

3-Р ТАЙЛБАР: Дүгнэлтийн үед хэрэглэх
гэрэлтүүлгийн
нөхцөл,
фокусын
зайг
харьцуулах боломжоор хангахын тулд өнгөний
жишээнүүдийг 28 мм-ийн өндөрт байрлуулдаг.
4-Р ТАЙЛБАР: Талуудын урт нь 70 мм
хэмжээтэй, квадрат хэлбэр бүхий өнгөний
жишээнүүдийг мөн хэрэглэх боломжтой.
5-Р ТАЙЛБАР: Техникийн дэвшилд зориулан
нээлттэй байлгахын тулд техникийн эд
ангиудыг заагаагүй болно (жишээ нь, фото
аппарат, программ хангамж).

NOTE 3 To ensure that the light conditions and
the focal length which will be used for the
assessment are comparable, the colour samples
are positioned at the height of 28 mm.
NOTE 4 Squared colour samples with a length of
70 mm and width of 70 mm could be used as well.

c) Гүдгэр гадаргуу дээр нийцэх өнгийг
мэдэх
Зүлгэсэн,
өөгүй
гадаргуутай,
10
дугаарын
өнгөөр
будсан
гүдгэр
гадаргуутай өнгөний жишээг (10-р
зурагт тодорхойлсон шиг хэлбэртэй)
дүгнэх шаардлагатай талбайн булан
(хэмжлийн явцад хамгийн захад
байрласан жижиг кекс) болон төвд нь
байрлуулдаг. Тусалтын утгыг 13 хэсэгт
хэмжинэ (11-р зурагт тодорхойлсон).
Бүх хэсэгт хэмжсэн тусалтын утгуудын
дундаж утгыг байрлал тус бүрд
тооцоолдог. Хязгаарын утгууд нь
дундаж утгаас ± 9 %-аар хазайж болно.

c)
Consistent colour recognition on a
convex surface
A convex colour sample (shape as
defined in Figure 10) with a smooth and
matt finished surface painted in shade
number 10, is placed at a height of 13
mm in the corners of the area to be
assessed (where the outermost small
cakes are positioned during the
measurement), as well as in the centre.
The reflection value is measured in 13
sections (defined in Figure 11). The mean
value of the reflection values of all
sections in each position is calculated.
The extreme values may deviate by ± 9
% of the mean value.
Definition of the convex colour sample: a
ball with a
smooth surface and a
diameter of 100 mm is cut at a depth of
15 mm, as illustrated in Figure 10, and
the smaller section is used as the convex
colour sample.

Гүдгэр гадаргуутай өнгөний жишээг
тодорхойлохдоо: өөгүй гадаргуутай,
100 мм диаметртэй бөмбөгийг 10-р
зурагт дүрсэлсэн шиг 15 мм-ийн гүнд
зүсэж, зүссэн арай жижиг хэсгийг
гүдгэр гадаргуутай өнгөний жишээгээр
хэрэглэнэ.
Гүдгэр гадаргуутай өнгөний жишээний
гадаргуу нь 85° өнцөгт зориулсан, 35аас бага гялгар тусгалын утгатай
байвал зохино (ISO 2813 стандартад
заасны дагуу).
6-Р ТАЙЛБАР: Дүгнэлтийн үед хэрэглэх
гэрэлтүүлгийн

нөхцөл,

фокусын

зайг

NOTE 5 Technical details are not fixed in order to
be open for technical progress (e.g. camera,
software).

The surface of the convex colour sample
should be < 35 specular gloss value for
an angle of 85° (according to ISO 2813).

NOTE 6 To ensure that the light conditions and
the focal length which will be used for the
assessment are comparable, the convex colour
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харьцуулах боломжоор хангахын тулд гүдгэр
гадаргуутай өнгөний жишээнүүдийг (гүдгэр
гадаргуутай өнгөний жишээний өндрийн
хэмжээ 15 мм) 13 мм-ийн өндөрт байрлуулдаг
(хамгийн өндөр цэгтэй үеийн өндрийн нийт
хэмжээ 28 мм болно).

samples (height of convex colour sample is 15
mm) are positioned at the height of 13 mm (total
height 28 mm at the highest point).

Figure 10 – Convex colour sample

10-р зураг - Гүдгэр гадаргуутай өнгөний жишээ
d) Гэрэлтүүлгийг тодорхойлох
Бүрэн спектрийн флюресцент гурван
зурвас эсвэл гэрэлтүүлгийн өнгөний
үзүүлэлтийн 90 %-аас бага Ra
индекстэй, 5 700 K – 7 000 K хүртэл
зурвастай тэнцүү гэрэлтүүлэгтэй үед
хэмжлийг хийнэ.

d)
Definition of the illuminance
The measurement is taken under a full
spectral fluorescent triband or equivalent
from 5 700 K to 7 000 K, with a colour
rendering index Ra > 90 % of illumination.

7-Р
ТАЙЛБАР:
Тохиромжтой
чийдэнг
нийлүүлэгчийн талаар C хавсралтад бичсэн.
8-Р ТАЙЛБАР: Дээрх шаардлагад нийцэх өнгө
хэмжих системийг нийлүүлэгчийн талаар C
хавсралтад бичсэн.

NOTE 7 Suppliers for suitable lamps are indicated
in Annex C.
NOTE 8 Suppliers of colour measuring systems
which meet these requirements, are given in
Annex C.

7.5.3.6.4

Дүгнэлтийн

шалгуур 7.5.3.6.4

Criteria

for

assessment
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үзүүлэлт (тоон систем болон нүдээр
харах)
Дараах шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэлтэд
хамруулна. Үүнд:
a) Жижиг кексний дээд талыг үнэлэх

(digital and visual)

The following criteria are relevant for the
assessment:
a)
Evaluation on the top of the small
cakes
Жижиг кекс бүрийн дээд талыг 11-р The top of each small cake is divided into
зурагт тоймчлон харуулсантай адилаар 13 nearly equally sized sections, as
бараг тэнцүү хэмжээтэй 13 хэсэгт shown schematically in Figure 11.
хуваана.
Жижиг кекс бүрийн хэмжээ болон The values are adapted to the size and
хэлбэрт утгуудыг нийцүүлнэ.
shape of each small cake.
Figure 11 – Template for the sectioning of small cakes

11-р зураг – Жижиг кексийг хэсэгчлэн хуваахад зориулсан загвар
Түлхүүр үг:

𝐷1 – жижиг кексний хэмжээ
𝐷2 – дунд хэсгийн хэмжээ
𝐷3 – төв хэсгийн хэмжээ

Key:
D1
D2
D3

dimension of small cake
dimension of middle section
dimension of central section
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D2 =

D3 =

√5
√13
1
√13

x D1 ≈ 0,6 x 𝐷1

D2 =

x D1 ≈ 0,3 x 𝐷1

D3 =

Хэсэг тус бүрийн бүх талбайд тусалтын
RY
утгын
арифметик
дунджийг
тооцоолно.
Өнгөний дугаарыг B хавсралтад
заасны дагуу тодорхойлж, хэсэг тус
бүрийн хувьд тэмдэглэнэ.
1)
Кексний
дээд
талд
хүлээн
зөвшөөрөх боломжтой шаргалтсан
өнгө
Жигнүүрийн лист тус бүр болон нэг
зэрэг жигнэсэн бүх листийн кексний
дээд талын дундаж шаргалтсан өнгийг
тооцоолохдоо өнгөний дугааруудын
нийлбэрийг жижиг кексний тоог арван
гурваар үржүүлсэн үржвэрт хуваана.
дундаж шаргал өнгө
өнгөний дугаарын нийлбэр
=
13 х кексний тоо

Кексний
дээд
талын
дундаж
шаргалтсан өнгийг таслалаас хойш
аравтын нэг оронтой тоогоор тайланд
бичдэг (лист бүрийн нэг үр дүн болон
нийт үр дүнг).
Хэрэв нэг зэрэг жигнэсэн жигнүүрийн
бүх листийн кексний дээд талын
дундаж шаргалтсан өнгө 9,5 – 10,5
хязгаарт байвал зөвхөн 7.5.3-ын дагуу
хийсэн туршилтын үр дүнг хүлээн
зөвшөөрвөл зохино. Бусад тохиолдолд
тохиргоог өөрчилж, туршилтыг давтах
шаардлагатай.
Хэрэв
нэг
үеэр
жигнэхэд хугацааг нь 40 минут
(урьдчилан халаах хугацааг оруулсан),
хоёр үеэр жигнэхэд хугацааг нь 50

√5
√13
1
√13

x D1 ≈ 0,6 x 𝐷1

x D1 ≈ 0,3 x 𝐷1

The arithmetic average of reflection value
RY is calculated for the whole area of
each section.
A shade number is determined according
to Annex B and noted for each section.
1)

Acceptable browning on the top

The average browning on the top of each
single sheet and of all sheets baked
simultaneously is calculated by dividing
the sum of the shade numbers by thirteen
times the number of cakes.

average browning = sum of the shade numbers
13 x number of cakes

The average browning on the top is
reported to one decimal place (single
results per sheet and overall result).

The results of the test according to 7.5.3
shall only be accepted if the average
browning on the top of all baking sheets
baked simultaneously is in the range of
9,5 to 10,5. Otherwise, the test shall be
repeated with a modified setting. If the
baking time exceeds 40 min (preheating
time included) for baking on one level or
50 min (preheating time included) for
baking on two levels respectively, the
oven temperature shall be increased
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минутаас (урьдчилан халаах хугацааг
оруулсан) хэтрүүлсэн бол шарах
шүүгээний температурыг тус бүрд нь
нэмэх хэрэгтэй.
Харьцуулах
боломжтой
үр
дүн
гаргахын тулд дундаж шаргалтсан өнгө
нь өгөгдсөн хязгаарт байвал зохино.
2) Дээд тал нь таарамжтай шаргалтсан
кекс (CPB)
Бүх кексний хувьд наад зах нь нэг
хэсгийн өнгөний дугаар 8-12 гэсэн
хязгаараас хэтрэхгүй байна.
Таарамжтай шаргалтсан кексний тоо
нь бүх хэсгийн өнгөний дугаар 8-12
байх кексний тоотой тэнцүү байна.
3) Дээд талын таарамжтай шаргалтсан
хувь (PPB)
Дээд талын таарамжтай шаргалтсан
хувь нь таарамжтай шаргалтсан
кексний тоог кексний нийт тоог 100%аар үржүүлсэн үржвэрт хуваасантай
тэнцүү байна.
4) Дээд талын шаргалтсан өнгөний
ялгаа
Жигнүүрийн лист тус бүр болон нэг
зэрэг жигнэсэн бүх листийн кексний
дээд талын шаргалтсан өнгөний
ялгаагаар
бүх
хэсгийн
өнгөний
дугааруудын хоорондын хамгийн их
ялгааг тодорхойлж, тайланд бичнэ
(лист бүрийн нэг үр дүн болон нийт үр
дүнгийн хувьд).
b) Жижиг кекснүүдийн суурийг үнэлэх
Жижиг кекс бүрийн суурийн бүтэн
хэсэгт тусалтын RY утгыг тодорхойлдог.
Өнгөний дугаарыг B хавсралтад
заасны дагуу тодорхойлж, хэсэг тус
бүрийн хувьд тэмдэглэнэ.
Цаасан аягыг салган авсны дараа

accordingly.

The average browning should be within
the given range for a comparable result.
2) CPB (cakes properly browned) on the
top
All cakes with at least one section having
a shade number outside the range 8 to 12
are not included.
CPB = number of cakes where all
sections have shade numbers between 8
and 12
3)
PPB
(percentage
properly
browned) on the top PPB = CPB / total
number of cakes x 100 %

4)

Browning difference on the top

The maximum difference between the
shade numbers of all sections is
determined and reported as browning
difference on the top of each baking
sheet separately and of all sheets baked
simultaneously (single results per sheet
and overall results).
b)
Evaluation of the base of the small
cakes
The reflection value RY for the
undamaged part of the base of each
small cake is determined. A shade
number is determined according to Annex
B and noted for each small cake.
At least 50 % of the base of each small
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жижиг кексний суурийн наад зах нь 50
%
бүтэн
байх хэрэгтэй.
Эсрэг
тохиолдолд
туршилтыг
давтах
шаардлагатай.
1) Суурийн дундаж шаргалтсан өнгө
Жигнүүрийн лист тус бүр болон нэг
зэрэг жигнэсэн бүх листийн хувьд
дундаж
шаргалтсан
өнгийг
тооцоолохдоо өнгөний дугааруудын
нийлбэрийг кексний тоонд хуваана.
суурийн дундаж шаргал өнгө
өнгөний дугаарын нийлбэр
=
13 х кексний тоо

Суурийн дундаж шаргалтсан өнгийг
таслалаас хойш аравтын нэг оронтой
тоогоор тайланд бичнэ (лист бүрийн
нэг үр дүн болон нийт үр дүнг).
2) Суурийн шаргалтсан өнгөний ялгаа
Жигнүүрийн лист тус бүр болон нэг
зэрэг жигнэсэн бүх листийн кексний
суурийн шаргалтсан өнгөний ялгаагаар
бүх хэсгийн өнгөний дугааруудын
хоорондын
хамгийн
их
ялгааг
тодорхойлж, тайланд бичнэ (лист
бүрийн нэг үр дүн болон нийт үр
дүнгийн хувьд).
c) Дээд тал болон суурийн шаргалтсан
өнгөний ялгааг үнэлэх (дээд тал болон
суурийн өнгөний ялгаа)
Кексний
дээд
талын
дундаж
шаргалтсан өнгөнөөс суурийн дундаж
шаргалтсан өнгийг хасах аргаар дээд
тал болон суурийн шаргалтсан өнгөний
ялгааг тооцоолдог.
дээд тал – суурь = |дээд талын дундаж
шаргалтсан өнгө – суурийн дундаж
шаргалтсан өнгө|
Дээд тал болон суурийн хоорондын
дундаж шаргалтсан өнгөний ялгааг
(үнэмлэхүй утга) лист тус бүр болон нэг
зэрэг жигнэсэн бүх листийн хувьд

cake should not be damaged after
removing the paper case. Otherwise the
test should be repeated.
1) Average browning on the base
The average browning on the base for
each sheet separately and of all sheets
baked simultaneously is calculated by
dividing the sum of the shade numbers by
the number of cakes.
Average browning on the base =sum of the shade numbers
number of cakes

The average browning on the base is
reported to one decimal place (single
results per sheet and overall result).
2)
Browning difference on the base
The maximum browning difference
between
the
shade
numbers
is
determined and reported as browning
difference on the base of each baking
sheet separately and for all sheets baked
simultaneously (single result per sheet
and overall result).
c)
Evaluation
of
the
browning
difference between top and base (top –
base)
The browning difference between top and
base is calculated by subtracting the
average browning on the base from the
average browning on the top.
top - base = |average browning on the top
- average browning on the base|
The browning difference between top and
base (absolute value) is reported for each
sheet separately and for all sheets baked
simultaneously (single results per sheet
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тайланд бичнэ (лист бүрийн нэг үр дүн
болон нийт үр дүнгийн хувьд).
d) Жижиг кексний өндрийн хэмжээг
хэмжих
Жижиг кекс бүрийн хамгийн өндөр
цэгийг
хэмжиж,
миллиметрийн
хэмжээсээр тайланд бичнэ. Зүссэн
эсвэл хатгасан байдал нь кексний
өндрийн хэмжээнд нөлөөлж болохгүй.
Кексний өндрийн хамгийн бага болон
хамгийн их хэмжээг жигнүүрийн лист
тус бүрийн хувьд тайланд бичих
хэрэгтэй.
7.6 Халаах хүчин чадал
7.6.1 Тослоггүй, хөвсгөр кекс
7.6.1.1 Зорилго
Дунд
зэргийн
ачааллыг
дундаж
температурт болгох үед халуунаар
жигд
хангахыг
үнэлэх
нь
энэ
туршилтын зорилго болно.

and overall result).

ТАЙЛБАР: Энэ туршилтыг зөвхөн харьцуулах
туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE This test is applicable for comparative
testing only.

7.6.1.2 Орц
Улаан буудайн цагаан гурил (эсгэх
бодисгүй) – 100 г,
Эрдэнэ шишийн гурил – 100 г,
Хөөлгөгч нунтаг – 3 г,
Элсэн чихэр (ширхгийн хамгийн том
хэмжээ нь 0,3 мм) – 150 г,
өндөг (55 г-аас – 60 г хүртэл, хальстай)
– 3 ширхэг,
ус – 150 мл (ойролцоогоор 45 °C
хэмийн) байна.
Эдгээр орц нь нэг кекс хийхэд
хангалттай хүрнэ.
7.6.1.3 Бэлтгэх арга
Өндөгний цагаан уургийг шар уургаас
салгана.
Өндөгний цагаан уургийг устай хамт
жигд өтгөн болтол нь хутгана. Элсэн
чихэр, өндөгний шар уураг нэмж, 2,5

7.6.1.2 Ingredients
100 g white wheat flour without raising
agent
100 g maize flour (corn flour)
3g
baking powder
150 g castor sugar (max. grain size 0,3
mm)
3 eggs (55 g to 60 g, with shell)
30 ml water (approximately 45 °C)

d)
Measurement of the height of
small cakes
The highest point of each small cake is
measured and recorded in millimetres.
Cutting or stabbing shall not affect the
height of the cake.
The minimum height and the maximum
height shall be recorded for each sheet
separately.
7.6
Ability to supply heat
7.6.1 Fatless sponge cake
7.6.1.1 Purpose
The purpose of this test is to assess the
evenness of the heat supply by cooking a
medium load at medium temperature.

These ingredients are sufficient to make
one cake.
7.6.1.3 Procedure
Separate the egg whites from the yolks.
Whisk the egg whites with the water until
a firm consistency is reached. Add the
sugar and egg yolks and whisk for 2,5
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минутын хугацаанд хутгана. Улаан
буудайн болон эрдэнэ шишийн гурил,
хөөлгөгч нунтгийг хамт шигшиж, өндөг,
элсэн
чихрийн
холимог
руу
болгоомжтой нэмнэ.
Жигнэхэд зориулсан, тослоогүй төмөр
хэвний суурьт тос нэвтэрдэггүй цаас
дэвсэнэ. Төмөр хэв нь хар өнгийн ган
материалаар хийсэн, хоол түлэхгүй
гадаргатай, паалангүй бөгөөд дотор
талын ёроолын диаметр (260 ± 15) мм,
өндрийн хэмжээ нь (65 ± 10) мм байна.
Зуурмагийг нэгэн жигд өтгөн болтол нь
халбагаар хутгана. Урьдчилан халаах,
жигнүүрийг
цахилгаан
хэрэгсэлд
байрлуулах,
температурын
тохируулгад хамааруулан энэ төрлийн
кекс
жигнэх
талаар
цахилгаан
хэрэгслийн зааварчилгааг мөрдөнө.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол
кексийг камерын төвд аль болох
ойрхон байрлуулж, агаарын хүчитгэсэн
урсгалтай шарах шүүгээнд 150 °C хэм,
хэвийн конвекцитэй шарах шүүгээнд
175 °C хэмд температурын тохируулгыг
тааруулна. Ойролцоогоор 35 минут
жигнэсний дараа кексийг цахилгаан
хэрэгслээс гаргаж хөргөөнө. Кексийг
хэвнээс
авч,
дэвссэн
цаасыг
болгоомжтой салгана.
Хэрэв хэрэглэх зааварчилгаанд кексийг
нэгээс олон үеэр жигнэх боломжтой
гэж
заасан
бол
зааварчилгааны
туршилтыг дагуу хийнэ.
7.6.1.4 Дүгнэлт
Шаргалтсан өнгийг дүгнэхийн тулд B
хавсралтад өгсөн өнгөний жагсаалтыг
хэрэглэдэг. Бага зэргийн жигд бус
байдлыг тооцохгүй. Дараах үр дүнг
тэмдэглэнэ. Үүнд:

min. Sift the wheat flour, maize flour and
baking powder together and gently fold
into the egg and sugar mixture.

Line the base of an ungreased baking tin
with greaseproof paper. The tin is made
from steel, black coloured without nonstick coating, not enamelled and has an
inner bottom diameter of (260 ± 15) mm
and a height of (65 ± 10) mm. Spoon in
the dough and distribute to a uniform
thickness. Follow the instructions for use
for this type of cake with regard to
preheating, positioning in the appliance
and setting of the control. If no
instructions are given, place the cake as
close as possible to the centre of the
cavity and set the control so that the oven
temperature is 150 °C for ovens with
forced-air circulation and 175 °C for
ovens with natural convection. After
baking for approximately 35 min, take the
cake out of the appliance and allow it to
cool. Remove the cake from the tin and
carefully remove the paper lining.

If the instructions for use state that the
cakes can be baked on more than one
level, the test is carried out accordingly.
7.6.1.4
Assessment
The shade chart of Annex B is used to
assess browning. Small irregularities are
ignored. The following results are stated:
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- дээд талын шаргалтсан өнгөний
хамгийн их ялгаа;
- ёроолын шаргалтсан өнгөний хамгийн
их ялгаа байна.
Кексийг голоор нь босоо чиглэлд зүсэж,
жигнэлтийг үнэлнэ. Кексний өндрийн
хэмжээг голд нь болон захын хамгийн
нам, хамгийн өндөр цэгт хэмждэг.
Жигнэлтийг үнэлэхдээ өнгөн хэсэг,
амсар, хонхор болон ширхгийг нүдээр
дүгнэх
дүгнэлтийг
оруулна.
Жигнэлтийн үр дүнг фото зургаар
баримтжуулах боломжтой.
7.6.2 Алимтай бялуу
7.6.2.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь жин ихтэй
хоол хүнсийг болгохын тулд хангалттай
хэмжээнд
халаах
хүчин
чадлыг
дүгнэхэд оршино.

– the maximum browning difference on
the top;
– the maximum browning difference on
the bottom.
The cake is cut vertically through the
centre and the baking is evaluated. The
height of the cake is measured at the
centre and at the lowest and highest point
of the edge.
The evaluation of baking includes a visual
assessment of the thickness of the crust,
cracks, craters and texture. The baking
result
may
be
documented
by
photographs.
7.6.2 Apple pie
7.6.2.1 Purpose
The purpose of this test is to assess the
ability to supply sufficient heat to cook a
heavy load.

ТАЙЛБАР: Энэ туршилтыг зөвхөн харьцуулах
туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE This test is applicable for comparative
testing only.

7.6.2.2 Орц
Зуурсан гурил:
Улаан буудайн цагаан гурил (эсгэх
бодисгүй) – 300 г,
(83 ± 2) %-ийн тосны агууламжтай
цөцгийн тос (давстай) – 175 г,
Элсэн чихэр (ширхгийн хамгийн том
хэмжээ нь 0,3 мм) – 75 г,
өндөг (55 г-аас – 60 г хүртэл, хальстай)
– 1 ширхэг,
Ус – 50 мл-ээс бага буюу тэнцүү байна.
Шанз:
Цагаан талхны хатаасан үйрмэг – 25 г,
Ясгүй үзэм – 50 г,
Шинэхэн чанасан алим (болгосон
үеийн жин) – 400 г,
Элсэн чихэр (ширхгийн хамгийн том
хэмжээ нь 0,3 мм) – 75 г болно.
Эдгээр орц нь нэг бялуу хийхэд

7.6.2.2 Ingredients
Dough:
300 g white wheat flour without raising
agent
175 g butter, with a fat content of (83 ± 2)
% (salted)
75 g castor sugar (max. grain size 0,3
mm)
1 egg (55 g to 60 g, with shell)
≤ 50 ml
water
Filling:
25 g white breadcrumbs
50 g seedless raisins
400 g fresh cooking apples (prepared
weight)
75 g castor sugar, grain size max. 0,3
mm
These ingredients are sufficient to make
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хангалттай хүрнэ.
7.6.2.3 Бэлтгэх арга
Гурил, элсэн чихрийг хольж, цөцгийн
тосыг үрүүлээр үрнэ. Дээр нь хагалсан
өндөг нэмээд, зуурсан гурил зөөлөн
байхаар хангалттай ус хийнэ. Гурилаа
нэгэн жигд болтол нь зуураад,
бөөрөнхийлж нухна. Түмпэнд нь хучсан
гурилыг хөргөгчид (5±2)°C температурт
хамгийн багадаа хагас цагийн турш
амраана. Алимыг хальсалж, голыг нь
аваад 13 мм орчим зузаантай хэрчинэ.
Зуурсан гурилаа хөргөгчөөс гаргаж,
гуравны хоёр болон гуравны нэг
харьцаагаар
хуваана.
Хуваасан
гурилаа дахиж нухахгүй бөгөөд 5 мм
зузаантай
элдэнэ.
Дотор
талын
ёроолын (200 ± 15) мм диаметр,
өндрийн (50 ± 15) мм хэмжээтэй жигнэх
хэвийн суурь болон хажуу талаар
гурилын том хэсгийг тавина. Төмөр хэв
нь хар өнгийн ган материалаар хийсэн,
хоол түлэхгүй гадаргатай, паалангүй
байна.
Талхны хатаасан үйрмэгийг зуурсан
гурил дээгүүр жигд цацна. Талхны
үйрмэгийн дээр зүссэн алим, үзэм
болон элсэн чихрийг жигд тарааж
тавина. Зуурсан гурилын үлдсэн
хэсгийг шанзны дээрээс бүтээж,
ирмэгүүдийг нь чимхэнэ. Уурыг нь
гаргахын туд бүтээсэн гурилын дээд
талд хэрчлээс гаргаж зүснэ.
Урьдчилан халаах, жигнүүрийн листийг
цахилгаан
хэрэгсэлд
байрлуулах,
температурын
тохируулга
болон
жигнэх хугацаанд хамааруулан энэ
төрлийн бялуу жигнэх тухай цахилгаан
хэрэгслийн зааварчилгааг мөрдөнө.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол бялуу

one pie.
7.6.2.3
Procedure
Mix the flour and sugar together and rub
in the butter. Add the beaten egg and
sufficient water to bind into soft dough.
Mix until a uniform consistency has been
reached and knead the dough into a ball.
Cover and store for at least half-an-hour
in a refrigerator at a temperature of (5±2)
°C. Peel, core and cut the apples into
slices approximately 13 mm thick.
Remove the dough from the refrigerator
and divide it into a two-third and one-third
portion.
Roll out each portion to a
thickness of 5 mm without kneading it
again. Use the larger portion to line the
base and sides of a baking tin having an
inner bottom diameter of (200 ± 15) mm
and a height of (50 ± 15) mm. The tin is
made from steel, black coloured without
non-stick coating and not enamelled.

Sprinkle the breadcrumbs evenly over the
dough. Place the apple slices, raisins and
sugar evenly over the breadcrumbs
packing them down well. Cover the top
with the remaining layer of pastry. Seal
and trim the edges. Make an incision in
the top to allow the steam to escape.

Follow the instructions for use for this
type of pie with regard to preheating,
positioning in the oven, setting of control
and cooking time. If no instructions are
given, the pie is positioned as close as
possible to the centre of the cavity and
the control is set so that the mean oven
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камерын төвд аль болох ойрхон
байрлуулж,
агаарын
хүчитгэсэн
урсгалтай шарах шүүгээнд 160 °C хэм,
хэвийн конвекцитэй шарах шүүгээнд
185 °C хэмд температурын тохируулгыг
тааруулж, бялуу болох хүртэл нь
цахилгаан хэрэгсэлд жигнэнэ.
Агаарын хүчитгэсэн урсгалтай шарах
шүүгээнд хэрэглэх зааварчилгааны
дагуу хамгийн олон тооны тавиурт
жигнэхдээ тавиур бүрд нэг бялуу
байрлуулна. Цахилгаан хэрэгслээс бүх
бялуу нэг зэрэг гаргана.
Хэвийн конвекцитэй шарах шүүгээнд
хоёр хүртэл бялуу нэг зэрэг жигнэхдээ
хэрэглэх зааварчилгааны дагуу эсвэл
нэг тавиурт хоёр бялуу эсвэл хоёр
тусдаа
тавиурт нэг,
нэг бялуу
байрлуулна. Хэрэв хоёр тусдаа тавиур
хэрэглэсэн бол нэг бялуу цахилгаан
хэрэгслээс эхлээд гаргаж болох бөгөөд
хоёр дахь бялуу оронд нь байрлуулж
болно. Өөр нэг сонголт нь бялуунуудын
байрлалыг нэг удаа солих боломжтой.

temperature is 160 °C for ovens with
forced-air circulation and 185 °C for
ovens with natural convection and the pie
is left in the appliance until it is cooked.

ТАЙЛБАР: Хэрэв цахилгаан хэрэгсэлд хоёр
бялуу нэг зэрэг хийх хангалттай зай байхгүй
бол зөвхөн нэг бялуу жигнэнэ.

NOTE Only one pie is cooked if there is
insufficient space in the appliance to cook two
pies simultaneously.

7.6.2.4 Дүгнэлт
Бялууг цахилгаан хэрэгслээс гаргаж,
хөргөөнө.
Бялууны дээд тал болон ёроолын
шаргалтсан өнгөний жигд байдлыг A
хавсралтад тодорхойлсон өнгө хэмжих
хэрэгсэл эсвэл B хавсралтад заасан
өнгөний жагсаалтыг хэрэглэн дүгнэдэг.
Дараах үр дүнг заана. Үүнд:
дээд талын шаргалтсан өнгөний
хамгийн их ялгаа;
- ёроолын шаргалтсан өнгөний хамгийн
их ялгаа байна.
Бялууг босоо чиглэлд зүсэж, шанз нь

7.6.2.4 Assessment
The pie is removed from the appliance
and allowed to cool down.
The uniformity of browning on the top and
on the bottom of the pie is assessed by
using the colour measuring instrument
specified in Annex A or the shade chart
specified in Annex B.
The following results are stated:
–
the maximum browning difference
on the top;
- the maximum browning difference on
the bottom.
The pie is cut vertically and assessed to

In ovens with forced-air circulation, the
maximum number of shelves is used in
accordance with the instructions for use,
one pie being placed on each shelf. All
the pies are removed from the appliance
at the same time.
In ovens with natural convection up to two
pies are baked simultaneously, in
accordance with the instructions for use,
either on one shelf or two separate
shelves. If two separate shelves are
used, one pie may be removed from the
appliance first and the other moved into
its place. Alternatively, the pies may be
interchanged once.
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хангалттай болсон эсэхийг шалгана.
Жигнэсэн хугацааг бичнэ.
8 Уураар жигнэх зуух болон
конвекци, уур, мөн конвекци уурыг
хамт хэрэглэх зуух

check whether the filling is sufficiently
cooked. The cooking time is stated.
8 Steam ovens and combi steam
ovens

ТАЙЛБАР:
Дараах
туршилтыг
зөвхөн
харьцуулах туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE These tests are applicable for comparative
testing only.

8.1 Уурыг бэлтгэх хүчин чадал
8.1.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь жишиг
сорьц дээжийн өнгийг уураар болгосон
хүнсний ногооны өнгөтэй харьцуулах
замаар
хүнсний
шинэ
ногооны
харьцуулж болохуйц бага хэмжээний
ачааллыг уураар жигнэхэд хангалттай
хэмжээний уурыг бэлтгэх хүчин чадлыг
дүгнэх явдал юм.

8.1
Ability to supply steam
8.1.1 Purpose
The purpose of this test is to assess the
ability to supply sufficient steam to steam
a small and comparable load of green
vegetables by comparing the colour of the
load with the colour of a reference probe.

1-Р ТАЙЛБАР: Жигнэж болгосон ногооны өнгө
нь жишиг сорьц дээжийн өнгөнөөс их ялгарах
тусам уурыг бэлтгэх хүчин чадал тэр
хэмжээгээр бага байна.
2-Р ТАЙЛБАР: 8-р Зүйлд тодорхойлсон
туршилтуудыг уураар жигнэх шүүгээ болон
уураар жигнэх функцтэй конвекци, уур, мөн
конвекци уурыг хамт хэрэглэх шүүгээнд хийх
боломжтой.

NOTE 1 The more the colour of the load differs
from the reference probe the lower is the ability to
supply steam.

8.1.2 Орц болон уураар жигнэхэд
зориулсан хэрэгсэл
Багц цэцэгтэй хэсгээр нь хоёр тэнцүү
хуваасан, жигд ногоон өнгөтэй (300 ±
10) г цэцэгт байцаанд хэмжил хийнэ.
Байцааны багц цэцэгтэй хэсгийн
диаметр 35-аас 45 хүртэл мм байх
хэрэгтэй. Ишийг нь богиносгож зүсэх ч
цэцэгс
салахгүй
байвал
зохино.
Хангалттай болгосныг тодорхойлохын
тулд байцааны иш 5 мм орчим урттай
байх шаардлагатай. Цэцэгт байцааг
усаар зайлахгүй.

8.1.2 Ingredients
and
steaming
accessory
The measurements are made with (300 ±
10) g fresh broccoli with a uniform green
colour, divided into equal florets. The
florets shall have a diameter of 35 mm to
45 mm. Cut stalks short, but the florets
should not fall to pieces. A stalk length of
approximately 5 mm is necessary to
determine the doneness sufficiently. Do
not rinse the broccoli.

1-Р
ТАЙЛБАР:
Харьцуулах
туршилтад
зориулсан цэцэгт байцааг нэг нийлүүлэгчийн
нэг боодлоос нэг удаа худалдан авсан бөгөөд
туршилтад шаардагдах хүртэл нь адилхан

NOTE 1 For comparative testing, broccoli is used
only from one batch bought from the same
supplier at the same time and stored under the
same conditions until needed for the tests.

NOTE 2 Tests in Clause 8 are applicable for
combi steam ovens, if a steam function is
available, and for steam ovens.
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нөхцөлд хадгалсан байна.
2-Р ТАЙЛБАР: Шарласан жижиг хэсгүүдийг
хаяна.
3-Р ТАЙЛБАР: Хаягдлыг багасгахын тулд том
хэмжээтэй багц цэцгийг хувааж болно.
4-Р ТАЙЛБАР: Усаар зайлах нь туршилтын үр
дүнд нөлөөлөх боломжтой.

NOTE 2 Small yellow parts are removed.
NOTE 3 Large florets may be cut in pieces to
reduce waste.
NOTE 4 Rinsing water can influence the result.

Байцааны
багц
цэцгийг
орчны
температурт байлгах хэрэгтэй.
Үйлдвэрлэгчийн
зааварт
нийцсэн
нэмэлт хэрэгслийг хэрэглэнэ. Хэрэв
цахилгаан
хэрэгсэл
нэмэлт
хэрэгсэлгүй, зааварчилгаа мөн өгөөгүй
бол (50 ± 10) мм өндөртэй, гадна талын
ёроол нь 250 мм х 250 мм хэмжээтэй,
квадрат хэлбэрийн шилэн сав авна.
8.1.3 Бэлтгэх арга
8.1.3.1 Жишиг сорьц дээж
Жишиг сорьц дээж болон үндсэн сорьц
дээжийг бэлтгэнэ.
180 мм-ээс их буюу тэнцүү, 220 мм-ээс
бага буюу тэнцүү диаметртэй, (1 700 ±
200) Вт чадалтай ширэм хэрэглэнэ.
Гадна талын ёроолын диаметр нь (220
± 10) мм хэмжээтэй, зэвэрдэггүй ган
сав авч, саванд ойролцоогоор 400 г ус
хийгээд, саваа таглаж, чадлын хамгийн
их тохиргоогоор усыг халаана.
Ус буцалж эхлэхэд (300 ± 10) г жинтэй
бэлтгэсэн
цэцэгт
байцаагаар
дүүргэсэн, уураар жигнэхэд зориулсан
сагсыг саванд байрлуулна.

The florets shall be at ambient
temperature.
Use the accessory according to the
manufacturer’s
instructions.
If
no
accessory is supplied and no instructions
are given take a square glass container
with a height of (50 ± 10) mm and outer
bottom dimensions of 250 mm х 250 mm.

1-Р ТАЙЛБАР: Уураар жигнэхэд зориулсан,
тохиромжтой сагсыг нийлүүлэгчийн талаар C
хавсралтад бичсэн.

NOTE 1 A supplier for a suitable steaming basket
is indicated in Annex C.

8.1.3 Procedure
8.1.3.1 Reference probe
Prepare a reference probe and a main
probe.
Use a cooking zone with a diameter of ≥
180 mm and ≤ 220 mm and of (1 700 ±
200) W. Take a stainless steel cookware
with an outer bottom diameter of (220 ±
10) mm. Fill in approximately 400 g water,
cover with a lid and heat up the water
with the maximum power setting.
When the water starts boiling a steaming
basket filled with (300 ± 10) g of prepared
broccoli florets is positioned.

Багц цэцгийн ишийг “al dente” (жигнэж Steam the broccoli by maximum setting
болгосон жишиг зэрэг) зэрэг хүртэл нь until the stalks of the florets are al dente
цэцэгт байцааг чадлын хамгийн их (reference doneness).
тохируулгаар жигнэнэ.
2-Р ТАЙЛБАР: “Al dente” нь байцааны иш
шаржигнасан ч багц цэцгийг ялз болтол
жигнээгүй гэсэн утгатай.

Жигнэсний

дараа

цэцэгт

NOTE 2 Al dente means steamed but still crunchy
stalks and not mashed florets.

байцааг After steaming the broccoli is removed.
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сагснаас гаргана.
3-Р ТАЙЛБАР: Харьцуулах туршилтыг онолын
дагуу хийхэд
жишиг сорьц дээж(үүд) болон
үндсэн сорьц дээжийг нэг зэрэг жигнэхээр
бэлтгэсэн байх хэрэгтэй.

NOTE 3 For comparative testing ideally the
reference probe(s) and the main probe are ready
steamed at the same time.

8.1.3.2 Үндсэн сорьц дээж
Усны температур (15 ± 1) °C байх
шаардлагатай.
Ус байнга өгөх оролтгүй цахилгаан
хэрэгслийн хувьд усны савыг хамгийн
их түвшин хүртэл нь усаар дүүргэнэ.
(300 ± 10) г жинтэй, шинэхэн цэцэгт
байцааг нэмэлт хэрэгслийн дээр жигд
тарааж тавина.
Уураар жигнэх функц, температур,
тавиурын түвшин, урьдчилан халаахад
хамааруулан энэ төрлийн хоол хийхэд
зориулсан
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу жигнэнэ. Хэрэв
урьдчилан халаахыг зөвлөсөн бол
урьдчилан халаах үеийг заасан жишээ
нь, харагдах эсвэл дуут сигналын
төгсгөлд санал болгосон урьдчилсан
халаах
хугацааны
дараа
цэцэгт
байцааг уураар жигнэх шүүгээнд
байрлуулна.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол:
- уураар жигнэх функцид тохируулна;
- температурыг боломжит хамгийн
өндөр, 100 °C хэмээс бага буюу тэнцүү
температурт тааруулна;
- камерын дунд хэсэгт нэмэлт
хэрэгслийг байрлуулна. Камерын дунд
хэсгийг 6.2-ын дагуу тооцоолно;
- урьдчилан халаахгүй болно.
Үндсэн сорьц дээжийг жигнэж болгосон
байдал нь жишиг сорьц дээжийн
жигнэж болгосон байдалтай адилхан
болох хүртэл цэцэгт байцааг жигнэнэ.
Үндсэн сорьц дээжийг мөн “al dente”
зэрэг хүртэл болгох хэрэгтэй.

8.1.3.2 Main probe
The temperature of water shall be (15 ±
1) °C.
For appliances without fixed fresh water
supply the tank shall be filled with water
until the maximum level.
Distribute (300 ± 10) g fresh broccoli
florets evenly on the accessory.
Steam according to the manufacturer's
instructions for this type of food with
respect
to
the
steam
function,
temperature,
shelf
position
and
preheating.
If
preheating
is
recommended, the broccoli is placed in
the steam oven when the end of the
preheating phase is indicated, for
example by visual or acoustical signal, or
after the recommended preheating time.

If no instructions are given:
–
set the steam function;
–
adjust the temperature to the
highest possible setting ≤ 100 °C;
–
place the accessory in the middle
of the cavity. The middle of the cavity is
calculated in accordance with 6.2;
–
do not preheat.
Steam the broccoli until the doneness of
the main probe is identical to the
doneness of the reference probe. The
main probe shall be al dente, too.
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Жигнэж болгосон байдал нь бараг
адилхан байх туршилтын үр дүнгүүдийг
зөвхөн харьцуулах боломжтой.
Хэрэв үндсэн сорьц дээжийн жигнэж
болгосон байдал нь жишиг сорьц
дээжийн жигнэж болгосон байдлаас
ялгаатай байвал үндсэн сорьц дээжийг
жигнэх хугацааг өөрчилж, туршилтыг
давтах шаардлагатай.

Only testing results with nearly the same
doneness are allowed to be compared.

ТАЙЛБАР: Сорьц дээжийг хүссэн хэмжээнд
хүртэл жигнэж болгохын тулд урьдчилсан
туршилт хийх шаардлагатай байж болно.

NOTE Preliminary tests could be necessary to
achieve the desired doneness of the probe.

Цэцэгт байцааг жигнэх явцад нэмэлт
хэрэгслийн
байрлалыг
өөрчилж
болохгүй. Жигнэсний дараа цэцэгт
байцааг савнаас гаргана.
8.1.4 Дүгнэлт
Цэцэгт байцааг жигнэж болгосон даруй
дүгнэлт хийх бөгөөд жигнэснээс 5
минутаас ихгүй хугацаанд дүгнэлтийг
хийж дуусгана.
Жигнэж
болгосны
дараа
адил
хэмжээтэй хэдэн багц цэцгийн жигнэж
болгосон
байдлыг
даруй
дүгнэх
хэрэгтэй.
Харьцуулах
туршилтад
зориулсан бүх сорьц дээжийг жишиг
сорьц дээжтэй адил хэмжээнд жигнэж
болгосон байвал зохино (8.1.3.1-ийг
үзнэ үү).
Жигнэж болгосон байдлыг зөвшөөрсөн
бол үндсэн сорьц дээж болон жишиг
сорьц дээжийг дараах байдлаар
тодорхойлно. Үүнд:
- багц цэцгийн зөвхөн дээд талыг
шалгах бөгөөд багц цэцгийн доод тал,
ишийг хамааруулахгүй;
- F хавсралтад тодорхойлсон өнгөний
жагсаалтыг хэрэглэн, үндсэн сорьц
дээж болон жишиг сорьц дээжийг
тодорхойлох
өнгөний
жагсаалтыг
Бодит өнгөний системээс (NCS®© 3)

While the broccoli is steamed, the
position of the accessory shall not be
changed. After steaming the broccoli is
removed.
8.1.4 Assessment
The assessment shall be carried out
immediately after steaming and shall be
finished no more than 5 min after
steaming.
The doneness has to be assessed with
several same sized florets immediately
after the steaming process. For
comparative testing it is necessary that all
probes have the same doneness as the
reference probe (see 8.1.3.1).

If the doneness of the main probe and the
reference probe differ, the test shall be
repeated by adapting the cooking time of
the main probe.

If the doneness is valid, the colours of the
main probe and reference probe are
determined as follows:
– inspect the upper side of the florets
only, bottom side and stalks are not
relevant;
–
find the Natural Colour System
(NCS®© 3) shade charts which
characterize the colours of the main
probe and the reference probe best by
using the shade charts specified in Annex
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олно; өнгөний төвлөрөлтэй талбайд
өнгийг харах хэрэгтэй бөгөөд ганц багц
цэцгийн өнгийг авч үзэхгүй;
- Gmain болон GR дээжид шар
хэсгүүдийг %-аар заана (жишээ нь, F
хавсралтын 3-р Тайлбарыг үзнэ үү);
- Gsupply ялгааг дараах томьёогоор

F; colour shall be visible in a
concentrated area, while single florets are
not relevant;
- state the yellow parts Gmain and GR in
% (for an example, see Annex F, Note 3);

тооцоолж, %-аар илэрхийлнэ.
Gsupply = │Gmain – GR │

as follows and state in %:
Gsupply = │Gmain – GR │

(13)

үүнд:

–

calculate the difference

Gsupply
(13)

where

Gmain – үндсэн сорьц дээжийн өнгөний Gmain is the yellow part of the colour of
шар хэсэг;
the main probe;
GR – жишиг сорьц дээжийн өнгөний GR is the yellow part of the colour of the
шар хэсэг;
reference probe;
Gsupply – үндсэн сорьц дээжийн
Gsupply is the difference between Gmain
өнгөний Gmain шар хэсэг болон жишиг and GR .
сорьц дээжийн өнгөний GR шар хэсгийн
ялгаа болно.
NCS®© нь Бодит өнгөний системээс
нийлүүлдэг бүтээгдэхүүний худалдааны тэмдэг
юм.
Энэ
стандартыг
хэрэглэх
хэрэглэгчдийн
тохиромжтой
байдалд
зориулан
энэ
мэдээллийг өгсөн бөгөөд ОУЦТК-оос тухайн
худалдааны тэмдэгт дэмжлэг үзүүлээгүй
болно. Хэрэв адилхан үр дүн өгөхийг нь
харуулсан бол ижил бүтээгдэхүүнүүдийг
хэрэглэх боломжтой.

3

Цахилгаан хэрэгсэл уурыг бэлтгэх
хүчин чадлыг үндсэн сорьц дээжийн
өнгөний шар хэсэг болон жишиг сорьц
дээжийн өнгөний шар хэсгийн Gsupply

The difference

3

ялгаагаар

тодорхойлдог

NCS®© is the trade name of a product supplied
by NCS Colour.
This information is given for the convenience of
users of this standard and does not constitute an
endorsement by IEC of the product named.
Equivalent products may be used if they can be
shown to lead to the same results.

Gsupply defines the

ability of the appliance to supply steam.
The bigger
Gsupply the lower is the
ability to supply steam.

Gsupply

ялгаа их байвал уурыг бэлтгэх
чадал бага байна.
Усны тоолуураар эсвэл сав
уурыг
үүсгүүрт
үлдсэн
эзлэхүүнийг хэмжих замаар

хүчин
болон The water consumption is recorded either
усны by a water meter or by metering the
усны residual water content of the tank and
steam generator.
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зарцуулалтыг бичнэ.
ТАЙЛБАР: Үлдсэн ус нь
хэрэглэх боломжтой ус юм.

дахин

жигнэхэд

NOTE Residual water is water which can be used
for further cooking processes.

Дараах өгөгдлийг тэмдэглэнэ. Үүнд:
- Gsupply ялгаа;

The following data are stated:
–
Gsupply ;

- жигнэж болгох хугацаа (урьдчилан
халаах хугацааг багтаасан);
-Вт/ц-аар илэрхийлсэн эрчим хүчний
зарцуулалт
(урьдчилан
халаахыг
оруулсан);
- усны зарцуулалт;
- уураар жигнэх явцад усны савыг
дүүргэх
шаардлагатай
эсэхийг
оруулна.
8.2 Уурны хуваарилалт
8.2.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго уурыг хэвтээ
чиглэлд хуваарилах болон сонголтоор
босоо чиглэлд хуваарилахыг дүгнэх
явдал юм.

–
the cooking time (preheating time
included);
–
the energy consumption in Wh
(preheating included);

ТАЙЛБАР: Нэг түвшинд уураар жигнэж болгох
нь уураар жигнэх шүүгээний үндсэн хэрэглээ
болно. Уураар жигнэх зарим шүүгээ нэгээс
олон түвшинд уураар нэг зэрэг жигнэх
боломжтой байдаг.

NOTE The main application of steam ovens is
usually steaming on one level. Some steam ovens
allow steaming on more levels simultaneously.

Уурны хуваарилалтыг жигнэсэн цэцэгт
байцааны
ногоон
өнгөний
хуваарилалтаас
харахад
илэрхий
болно. Цэцэгт байцааны өнгө илүү их
хэмжээгээр ялгарч байвал уурны
хуваарилалт жигд биш байдаг.
Түүнээс гадна хэрэглэсэн боодолтой
цэцэгт
байцаанаас
бололцоотой
хамгийн сайн өнгийг тодорхойлохын
тулд үндсэн сорьц дээжийг жишиг
сорьц дээжтэй харьцуулна.
8.2.2
Орц,
уураар
жигнэхэд
зориулсан нэмэлт хэрэгсэл болон
түвшний тоо
8.1.2-т
заасны
дагуу
бэлтгэсэн,
шинэхэн цэцэгт байцаанд хэмжлүүдийг

The distribution of steam becomes
apparent in the distribution of the green
colours of steamed broccoli. The more
the colours of the broccoli differ the more
uneven the distribution of steam is.

–
the water consumption;
–
whether the water tank shall be
refilled during steaming.
8.2
Distribution of steam
8.2.1 Purpose
The purpose of this test is to assess the
horizontal distribution of steam and
optionally the vertical distribution.

In addition, the main probe is compared
with a reference probe in order to notice
the best achievable colour of the used
batch broccoli.
8.2.2 Ingredients, steaming
accessories and number of levels
The measurements are made with fresh
broccoli florets prepared according to
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хийнэ.
Байцааны багц цэцгийн тоо нь
жигнэхэд
зориулсан
хэрэгслийн
хэмжээнээс
шалтгаална.
2
Ойролцоогоор 1 гр/см хэмжээгээр
тооцно.
6.4-т заасны дагуу хэмжсэн жигнэхэд
зориулсан хэрэгсэл нь 6.2-т заасны
дагуу хэмжсэн камерын хэрэглэх
боломжтой өргөний хамгийн багадаа
80%,
хэрэглэх
боломжтой
гүний
хэмжээний наад зах нь 70 %-ийг
хамрах шаардлагатай.
Хэрэв цахилгаан хэрэгсэлтэй хамт
ирсэн эсвэл зааварчилгаанд санал
болгосон жигнэхэд зориулсан хэрэгсэл
нь дээрх хэмжээнүүдэд таарч байвал
жигнэхэд зориулсан энэ хэрэгслийг
хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэв цахилгаан
хэрэгслийн
эсвэл
зааварчилгаанд
санал болгосон жигнэхэд зориулсан
хэрэгсэл дээрх нөхцөлд таарахгүй бол
дээр заасан нөхцөлд аль болох
тохирох, уур нэвтрүүлэх нүх гаргасан
жигнүүр байвал зохино.
Уурыг хэвтээ чиглэлд хуваарилах
туршилтыг нэг түвшинд хийдэг.
Хэрэв үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд
нэгээс олон түвшнийг санал болгосон
бол уурыг босоо чиглэлд хуваарилахад
зориулан сонголтоор хийх туршилтыг
гүйцэтгэж болно. Нэг зэрэг жигнэх
боломжтой
түвшний
тооноос
шалтгаалан,
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааг мөрдөнө.
8.2.3 Бэлтгэх арга
Жишиг сорьц дээжийг 8.1.3.1-д заасны
дагуу, үндсэн сорьц дээжийг доор
заасны дагуу бэлтгэнэ.

8.1.2.
The quantity of the florets depends on the
size of the steaming accessory. Use
approximately 1 g/cm2.

1-Р ТАЙЛБАР: Харьцуулах туршилтыг онолын
дагуу хийхэд
жишиг сорьц дээж(үүд) болон

NOTE 1 For comparative testing ideally the
reference probe and the main probe(s) are

The steaming accessory
according to 6.4 shall cover at
of the usable width and 70
usable depth of the cavity
according to 6.2.

measured
least 80 %
% of the
measured

If the supplied steaming accessory
recommended in the instruction fits these
dimensions this accessory shall be used.
If the supplied or recommended
accessory does not fit the above
conditions another steaming accessory,
which shall be a perforated container
fitting the above condition as far as
possible, shall be used.

For testing the horizontal distribution of
steam one level is used.
Optionally the vertical distribution of
steam can be tested if steaming on more
levels
is
recommended
in
the
manufacturer’s
instructions.
The
manufacturer’s instructions regarding the
number of levels steamed simultaneously
are followed.
8.2.3 Procedure
Prepare the reference probe according to
8.1.3.1 and the main probe as follows.
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үндсэн сорьц дээжийг нэг зэрэг жигнэхээр
бэлтгэсэн байх хэрэгтэй.

steamed at the same time.

Ус байнга өгөх оролтгүй цахилгаан
хэрэгслийн хувьд савыг хамгийн их
түвшин хүртэл нь усаар дүүргэнэ. Усны
температур (15 ± 1) °C байвал зохино.
Жигнэхэд зориулсан хэрэгслийн бүх
гадаргууг бүрхэж, нэгийг нь нөгөөгийн
дээр давхарлахгүйгээр байцааны багц
цэцгийг
тараана
(нэг
давхарга).
Байцааны багц цэцгийн ишийг доош
харуулж,
зэрэгцүүлэн
байрлуулах
бөгөөд багц цэцэгсийн дээд тал
ойролцоогоор нэг түвшинд байх
шаардлагатай.
Жигнэхэд
зориулсан
хэрэгслийг
дүүргэсэн цэцэгт байцааны жинг
тэмдэглэнэ.
Уураар жигнэх функц, температур,
тавиурын түвшин, урьдчилан халаахад
хамааруулан энэ төрлийн хоол хийхэд
зориулсан
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу цэцэгт байцааг
жигнэнэ. Урьдчилан халаахыг зөвлөсөн
бол халаах үеийг заасан жишээ нь,
харагдах эсвэл дуут сигналын төгсгөлд
санал болгосон урьдчилсан халаах
хугацааны дараа цэцэгт байцааг
уураар жигнэх шүүгээнд байрлуулна.
Уурыг босоо чиглэлд хуваарилах
туршилт
хийхдээ
(зөвхөн
үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд санал
болгосон бол) жигнэхэд зориулсан
нэмэлт хэрэгслүүдийг үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу уураар жигнэх
шүүгээнд байрлуулна.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол:
- уураар жигнэх функцид тохируулна;
- температурыг боломжит хамгийн
өндөр, 100 °C хэмээс бага буюу тэнцүү
температурт тааруулна;

For appliances without a fixed fresh water
supply the tank shall be filled with water
until the maximum level. The temperature
of water shall be (15 ± 1) °C.
Distribute the florets on the accessory, in
such a way that they cover the whole
surface of the accessory and do not lie
upon each other (single layer). The florets
are placed side by side in the accessory
with stalks downward. The upper side of
the florets should be approximately at the
same level.
The mass of broccoli filled in is stated.

Steam the broccoli according to the
manufacturer's instructions for this type of
food with respect to the steam function,
temperature,
shelf
position
and
preheating.
If
preheating
is
recommended, the broccoli is placed in
the steam oven when the end of the
preheating phase is indicated, for
example by visual or acoustical signal, or
after recommended preheating time.
For testing the vertical distribution of
steam (only if recommended in the
manufacturer’s
instructions),
the
accessories are placed simultaneously in
the
steam
oven
following
the
manufacturer’s instructions.
If no instructions are given:
–
set the steam function;
–
adjust the temperature to the
highest possible setting ≤ 100 °C;
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- тооцоолсон камерын дунд хэсэгт
нэмэлт хэрэгслийг байрлуулна;
- урьдчилан халаахгүй болно.
Үндсэн
сорьц
дээжийн
жигнэж
болгосон байдал нь жишиг сорьц
дээжийн жигнэж болгосон байдалтай
адилхан болох хүртэл цэцэгт байцааг
жигнэнэ. Хэрэв үндсэн сорьц дээжийг
болгосон байдал жигд бус байвал
бусад хэсгийг хэт болгосон байсан ч
үндсэн сорьц дээжийн бүх талбайг
наад зах нь “al dente” зэрэг хүртэл
жигнэнэ.
Жигнэж болгосон байдал нь бараг
адилхан байх туршилтын үр дүнгүүдийг
зөвхөн харьцуулах боломжтой.
Хэрэв үндсэн сорьц дээжийн жигнэж
болгосон байдал жишиг сорьц дээжийн
жигнэж болгосон байдлаас ялгаатай
байвал үндсэн сорьц дээжийг жигнэх
хугацааг өөрчилж, туршилтыг давтах
хэрэгтэй.

–
place the accessory in the middle
of the calculated cavity;
–
do not preheat.
Steam the broccoli until the doneness of
the main probe is identical with the
doneness of the reference probe. If the
doneness of the main probe is unequal,
steam until all areas of the main probe
are at least al dente, even if other areas
are overcooked.

2-Р ТАЙЛБАР: Сорьц дээжийг хүссэн хэмжээнд
хүртэл жигнэж болгохын тулд урьдчилсан
туршилт хийх шаардлагатай байж болно.

NOTE 2 Preliminary tests could be necessary to
achieve the desired doneness of the probe.

Цэцэгт байцааг жигнэх явцад нэмэлт
хэрэгслийн
байрлалыг
өөрчилж
болохгүй. Жигнэсний дараа цэцэгт
байцааг савнаас гаргана.
Цэцэгт байцааг нэгээс олон тооны
түвшинд жигнэсэн бол (уурыг босоо
чиглэлд
хуваарилах
туршилтад)
жигнэхэд зориулсан бүх хэрэгслийг
шүүгээнээс нэг зэрэг гаргадаг.
8.2.4 Дүгнэлт
Цэцэгт байцааг жигнэж болгосон даруй
дүгнэлт хийх бөгөөд жигнэснээс 5
минутаас ихгүй хугацаанд дүгнэлтийг
хийж дуусгана.
Жигнэж
болгосны
дараа
адил
хэмжээтэй хэдэн багц цэцгийн жигнэж

While the broccoli is steamed, the
position of the accessory/accessories
shall not be changed. After steaming the
broccoli is removed.
If more levels are steamed (test of the
vertical distribution of steam) all
accessories are removed simultaneously.

Only testing results with nearly the same
doneness are allowed to be compared.
If the doneness of the main probe and the
reference probe differ, the test shall be
repeated by adapting the cooking time of
the main probe.

8.2.4 Assessment
The assessment shall be carried out
immediately after steaming and shall be
finished no more than 5 min after
steaming.
The doneness has to be assessed with
several same sized florets immediately
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болгосон
байдлыг
даруй
дүгнэх
хэрэгтэй.
Харьцуулах
туршилтад
зориулсан бүх сорьц дээжийг жишиг
сорьц дээжтэй адил хэмжээнд жигнэж
болгосон байвал зохино (8.1.3.1-ийг
үзнэ үү).
Жигнэж болгосон байдлыг зөвшөөрсөн
бол үндсэн сорьц дээж болон жишиг
сорьц дээжийг дараах байдлаар
тодорхойлно. Үүнд:
- багц цэцгийн зөвхөн дээд талыг
шалгах бөгөөд багц цэцгийн доод тал,
ишийг хамааруулахгүй;
- үндсэн сорьц дээжийн дээд талын
ногоон өнгөнөөс хамгийн бага шар
Gmin хэсэгтэй (хамгийн сайн гэсэн үг)

after the steaming process. For
comparative testing it is necessary that all
probes have the same doneness as the
reference probe (see 8.1.3.1).

болон хамгийн их Gmax шар хэсэгтэй
(хамгийн муу гэсэн үг) талбайг хайна;
өнгөний төвлөрөлтэй талбайд өнгийг
харах хэрэгтэй бөгөөд ганц багц
цэцгийн өнгийг авч үзэхгүй;
- F хавсралтад тодорхойлсон өнгөний
жагсаалтыг хэрэглэн, хамгийн сайн
болон хамгийн муу хэсгүүдийн өнгийг
сайн тодорхойлох өнгөний жагсаалтыг
Бодит өнгөний системээс олно;
- үндсэн сорьц дээжийн Gmax болон

(= worst) yellow part Gmax of the green
colour; colours shall be visible in
concentrated areas, while single florets
are not relevant;

If the doneness is valid, the colours of the
main probe and reference probe are
determined as follows:
–
inspect the upper side of the florets
only, bottom side and stalks are not
relevant;
–
detect the areas of the upper side
of the main probe with the minimum (=
best) yellow part Gmin and the maximum

– find the NCS shade charts which
characterize the colours of both areas
best by using the shade charts specified
in Annex F;

– state the yellow parts Gmax and Gmin
Gmin шар өнгөтэй талбайг %-аар заана of the main probe in % (for an example
(жишээ
нь,
F
хавсралтын
3-р see Annex F, Note 3);
Тайлбарыг үзнэ үү);
Gdistribute
ялгааг
дараах – calculate the difference Gdistribute as
томьёогоор
тооцоолж,
%-аар follows and state in %:
илэрхийлнэ.
Gdistribute = │Gmax – Gmin │
(14)
Gdistribute = │Gmax – Gmin │
(14)
where:
үүнд:
Gmin – үндсэн сорьц дээжийн хамгийн Gmin is the yellow part of the colour of
ногоон өнгөтэй талбайн шар өнгийн the greenest area within the main probe
in %;
хэсэг бөгөөд %-аар илэрхийлнэ;

Gmax – үндсэн сорьц дээжийн талбайн Gmax is the yellow part of the colour of
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хамгийн их бор ногоон өнгөтэй болсон
шар өнгийн хэсэг бөгөөд %-аар
илэрхийлнэ;
Gdistribute – Gmax болон Gmin шар
өнгийн хэсгүүдийн ялгаа;
- жишиг сорьц дээжийн өнгийг хамгийн
сайн тодорхойлох өнгөний жагсаалтыг
Бодит өнгөний системээс олж, жишиг
сорьц дээжийн шар өнгийн GR хэсгийг
заана;

the most olive-brown turned area within
the main probe in %;

Gdistribute is the difference of the
yellow parts Gmax and Gmin ;
– find the NCS shade chart which
characterizes the colour of the reference
probe best and state the yellow part Gmax
of the reference probe;

min
min
- дараах томьёогоор Gcontrol
ялгааг – calculate the difference G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
as
тооцоолж, %-аар илэрхийлнэ:
follows and state in %:
min
min
Gcontrol = │Gmin – GR │
(15)
G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
(15)
= │Gmin – GR │
үүнд:
where:
min
Gcontrol

Gmin
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

үндсэн сорьц дээж болон
жишиг сорьц дээжийн өнгөний хамгийн
бага ялгаа;
Gmin – үндсэн сорьц дээжийн хамгийн
ногоон өнгөтэй талбайн шар өнгийн
хэсэг бөгөөд %-аар илэрхийлнэ;
GR – жишиг сорьц дээжийн шар өнгийн
хэсэг бөгөөд %-аар илэрхийлнэ.
max
Gcontrol
ялгааг дараах томьёогоор
тооцоолж, %-аар илэрхийлнэ:
max
Gcontrol
= │Gmax – GR │
(16)
үүнд:

is the minimum colour
difference between main probe and
reference probe;
Gmin is the yellow part of the colour of
the greenest area within the main probe
in %;
GR is the yellow part of the colour within
the reference probe in %.
max
–
calculate the difference
Gcontrol
as following and state in %:
max
Gcontrol
= │Gmax – GR │
(16)
where:

max
Gcontrol
– үндсэн сорьц дээж болон

max
Gcontrol
is the maximum colour

-

жишиг сорьц дээжийн өнгөний хамгийн
их ялгаа;
Gmax – үндсэн сорьц дээжийн талбайн
хамгийн их бор ногоон өнгөтэй болсон
шар өнгийн хэсэг бөгөөд %-аар
илэрхийлнэ;
GR – жишиг сорьц дээжийн шар өнгийн
хэсэг бөгөөд %-аар илэрхийлнэ.
Уурыг хэвтээ чиглэлд, нэг түвшинд
хуваарилахыг

difference between main probe and
reference probe;
Gmax is the yellow part of the colour of
the most olive-brown turned area within
the main probe in %;

GR is the yellow part of the colour within
the reference probe in %.
The difference
Gdistribute determined
Gdistribute ялгаагаар on one level defines the horizontal
distribution of steam.
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тодорхойлсон.
Уурыг босоо чиглэлд, нэг түвшинд
хуваарилахыг
Gdistribute ялгаагаар
тодорхойлдог.
min
Gcontrol

max
Gcontrol

болон
зөрүүгээр
үндсэн сорьц дээжийн ногоон өнгө
болон хүрэх боломжтой хамгийн
ногоон
өнгөний
хоорондын
ялгаануудыг тодорхойлно.
1-Р ТАЙЛБАР:
Gdistribute ялгаа их байвал
уурны хуваарилалт жигд бус байна.

min
Gcontrol

max
болон
Gcontrol
зөрүү их байх нь цэцэгт
байцааг уураар жигнэх боломж ерөнхийдөө
муу байгааг заана.

The difference Gdistribute determined
on more levels defines the vertical
distribution of steam.
The

differences

min
G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

and

max
Gcontrol

define the differences between
the green colour of the main probe and
the best achievable colour.
NOTE 1 The bigger

Gdistribute the more

uneven is the distribution of steam. The bigger
max
min
Gcontrol
and
G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
the worse is the ability to
steam broccoli in general.

The water consumption is recorded either
Усны тоолуураар эсвэл сав болон by a water meter or by metering the
уурыг
үүсгүүрт
үлдсэн
усны residual water content of the tank and
эзлэхүүнийг хэмжих замаар усны steam generator.
NOTE 2 Residual water is water which can be
зарцуулалтыг бичнэ.
2-Р ТАЙЛБАР: Үлдсэн ус нь дахин жигнэхэд
хэрэглэх боломжтой ус юм.

used for further cooking processes.

The following data are stated for the
Уурыг хэвтээ чиглэлд хуваарилахад horizontal steam distribution:
зориулан дараах өгөгдлийг тэмдэглэнэ.
max
Үүнд:
–
Gdistribute ,
Gcontrol
and
- %-аар илэрхийлсэн Gdistribute ,
min
G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
in %;
max
min
Gcontrol болон Gcontrol ялгаа;
–
the mass of broccoli per level
- түвшин тутмын цэцэгт байцааны жин (before steaming);
(жигнэхээс өмнө);
–
the cooking time (preheating time
-жигнэж болгох хугацаа (урьдчилан included);
халаах хугацааг багтаасан);
–
the
energy
consumption
- Вт/ц-аар илэрхийлсэн эрчим хүчний (preheating included) in Wh;
зарцуулалт
(урьдчилан
халаахыг
оруулсан);
–
the water consumption;
- усны зарцуулалт;
–
whether the water tank shall be
- уураар жигнэх явцад усны савыг refilled during steaming.
дүүргэх
шаардлагатай
эсэхийг
оруулна.
If the optional test for vertical steam
Уурыг босоо чиглэлд хуваарилахад distribution has been carried out, the
зориулан сонголтоор хийх туршилтыг following data are stated:
гүйцэтгэсэн бол дараах өгөгдлийг
max
тэмдэглэнэ. Үүнд:
–
Gdistribute ,
Gcontrol
and
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- %-аар илэрхийлсэн
max
Gcontrol
болон

Gdistribute ,

min
Gcontrol
ялгаа;

- нэг зэрэг жигнэхийн тулд хэрэглэсэн
түвшний тоо;
- түвшин тутмын болон бүх түвшний
цэцэгт байцааны жин (жигнэхээс өмнө);
- жигнэж болгох хугацаа (урьдчилан
халаах хугацааг багтаасан);
- Вт/ц-аар илэрхийлсэн эрчим хүчний
зарцуулалт
(урьдчилан
халаахыг
оруулсан);
- усны зарцуулалт;
- уураар жигнэх явцад усны савыг
дүүргэх
шаардлагатай
эсэхийг
оруулна.
3-Р ТАЙЛБАР: Цэцэгт байцааны өөр өөр
хэмжээг үндэслэл болгон авсан учраас эрчим
хүчний зарцуулалт, жигнэж болгох хугацаа
болон
усны
зарцуулалтыг
харьцуулах
боломжгүй.

min
G𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
in %;

–
the number of levels used
simultaneously;
–
the mass of broccoli per level and
over all levels (before steaming);
–
the cooking time (preheating time
included);
–
the
energy
consumption
(preheating included) in Wh;
–
the water consumption;
–
whether the water tank shall be
refilled during steaming.
NOTE 3 Energy consumption, cooking time and
water consumption are not comparable as
different amounts of broccoli are taken as a basis.

8.3
Determination of the capacity
8.3.1 Purpose
8.3 Хүчин чадлыг тодорхойлох
The purpose of this test is to assess the
8.3.1 Зорилго
of
the
appliance.
The
Энэ туршилтын зорилго нь цахилгаан capacity
measurements
are
made
with
deep
хэрэгслийн
хүчин
чадлыг
тодорхойлоход оршино. Хүнд жинтэй frozen peas, which simulate a heavy load.
ачааллын загвар болгосон тэс хөлдүү
The capacity of the appliance is
вандуйд хэмжил хийнэ.
Уураар жигнэсэн, хөлдүү вандуйн determined by the maximum mass (=
хамгийн
их
жингээр
(граммаар mmax in g) of frozen peas steamed.
илэрхийлсэн mmax жинтэй тэнцүү)
цахилгаан хэрэгслийн хүчин чадлыг
This heavy load is representative of the
тодорхойлдог.
Хүнд жинтэй энэ ачаалал нь цахилгаан capacity of the appliance, for example of
хэрэгслийн хүчин чадлыг төлөөлнө, the extent to which it is possible to
жишээ нь, нэг эсвэл түүнээс олон хүнд prepare a full meal for one or more
зориулсан хангалттай хоол бэлтгэх persons. The amount of frozen peas,
боломжтой хэмжээ болно. Уураар which can be steamed up to (85 ± 1) °C,
жигнэх шүүгээний өндөр түвшний хүчин be uniform in colour, in a certain time with
чадал, дунд түвшний хүчин чадал only the range of one water tank filling,
болон бага түвшний хүчин чадлыг categorizes the steam oven to a high
тодорхойлоход (85 ± 1) °C хүртэл level capacity, middle level capacity and
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температурт жигнэх боломжтой, хөлдүү
вандуй нь усны зөвхөн нэг савыг
тодорхой
хугацаанд
дүүргэх
хэмжээтэй, жигд өнгөтэй байх хэрэгтэй.
8.3.2 Орц
Тэс хөлдүү вандуйд хэмжил хийнэ.
Вандуй дотор мөсний ямар ч хэлтэрхий
оруулахгүйн тулд анхаарал хандуулах
шаардлагатай. Хөлдүү вандуй нэгэн
жигд, өнгө нь аль болохоор ногоон
байвал зохино.
1-Р
ТАЙЛБАР:
Ойролцоогоор
–20
°C
температуртай хөлдөөгчид вандуйг хадгална.
2-Р ТАЙЛБАР: Ойролцоогоор 8 мм диаметртэй
бөгөөд “petits pois” /маш жижиг ногоон вандуй/
гэж ангилсан вандуй байна.

low level capacity.

8.3.2 Ingredients
The measurements are made with deep
frozen peas. Care has to be taken to
ensure that the peas are without any bits
of ice. The colour of frozen peas shall be
homogenous and green as far as
possible.
NOTE 1 The peas are stored in a freezer having a
temperature of approximately –20 °C.
NOTE 2 The peas have a diameter of
approximately 8 mm, and be classified as “petits
pois”.

8.3.3 Mass
of
peas,
steaming
8.3.3 Вандуйн жин, уураар жигнэхэд accessories and number of levels
зориулсан нэмэлт хэрэгсэл болон
түвшний тоо
The mass of peas, the number of levels
Вандуйн жин, нэг зэрэг жигнэхийн тулд used
simultaneously
and
the
хэрэглэсэн
түвшний
тоо
болон accessory/accessories are determined
жигнэхэд зориулсан нэмэлт хэрэгслийг according
to
the
manufacturer’s
үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгаанд instructions.
нийцүүлэн тодорхойлно.
If no instructions are given:
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол:
–
the maximum load depends on the
- хамгийн их ачааллыг цахилгаан size of the supplied steaming accessory;
хэрэгсэлтэй хамт ирсэн, жигнэхэд
зориулсан
нэмэлт
хэрэгслийн
хэмжээнээс хамааруулна;
–
the height of the load measured in
- нэмэлт хэрэгслийн дотор талд the accessory shall be (40 ± 2) mm. If the
хэмжсэн ачааллын өндрийн хэмжээ нь height of the accessory is lower than 40
(40 ± 2) мм байх шаардлагатай. Хэрэв mm the peas shall be filled at maximum
жигнэхэд зориулсан нэмэлт хэрэгслийн height;
өндрийн хэмжээ 40 мм-ээс бага бол
хэрэгслийн хамгийн өндөр хэмжээгээр
вандуйг дүүргэх хэрэгтэй;
–
only one level is used.
жигнэх
зөвхөн
нэг
түвшнийг
хэрэглэнэ.
The thermocouple shall always be
Термопарын
дээгүүр
вандуйгаар covered by peas. A minimum filling height
бүрхэж
тавьсан
байх
хэрэгтэй. of approximately 20 mm is needed to
Термопарыг зөв байрлуулахын тулд position the thermocouple correctly.
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вандуйг дүүргэх өндрийн хамгийн бага
хэмжээ ойролцоогоор 20 мм
байх
шаардлагатай.
8.3.4 Бэлтгэх арга
8.3.4.1 Ерөнхий зүйл
Ус байнга өгөх оролтгүй цахилгаан
хэрэгслийн хувьд савыг хамгийн их
түвшин хүртэл нь усаар дүүргэнэ. Усны
температур (15 ± 1) °C байвал зохино.
Хөлдөөгчөөс вандуйг гаргаж, жигнэхэд
зориулсан нэмэлт хэрэгсэл/хэрэгслүүд
рүү шаардагдах хэмжээгээр хийнэ.
Ачааллын өндрийн хэмжээг хэмжигч
багажаар шалгаж, нийт жинг жинлэнэ.
Жигнэхэд зориулсан нэмэлт хэрэгслийг
вандуйгаар дүүргэсэн даруйд жигнэнэ.
Уураар жигнэх функц, температур,
тавиурын
байрлал/ууд,
урьдчилан
халаахад хамааруулан энэ төрлийн
хоол хийхэд зориулсан үйлдвэрлэгчийн
зааварчилгааны дагуу жигнэнэ.
Хэрэв урьдчилан халаахыг зөвлөсөн
бол халаах үеийг заасан жишээ нь,
харагдах эсвэл дуут сигналын төгсгөлд
санал болгосон урьдчилсан халаах
хугацааны дараа вандуйг уураар
жигнэх шүүгээнд байрлуулна.
Хэрэв зааварчилгаа өгөөгүй бол:
- уураар жигнэх функцид тохируулна;
- температурыг боломжит хамгийн
өндөр, 100 °C хэмээс бага буюу тэнцүү
температурт тааруулна;
- тооцоолсон камерын дунд хэсэгт
нэмэлт
хэрэгсэл/
хэрэгслүүдийг
байрлуулна;
- урьдчилан халаахгүй болно.
Хаалгыг
гүйцэд
хаах
замаар
термопарыг
хаалганы
завсраар
шургуулна. Вандуйг жигнэж байх
хооронд нэмэлт хэрэгслийн байрлалыг

8.3.4 Procedure
8.3.4.1 General
For appliances without a fixed fresh water
supply the tank shall be filled with water
until the maximum level. The temperature
of water shall be (15 ± 1) °C.
Take the peas out of the freezer and fill
the necessary amount into the steaming
accessory/accessories.
Check the height of the load with a gauge
and weigh the total amount. Steam the
peas immediately after filling in the
accessory.
Steam according to the manufacturer's
instructions for this type of food with
respect
to
the
steam
function,
temperature,
shelf
position/s
and
preheating.
If preheating is recommended, the peas
are placed in the steam oven when the
end of the preheating phase is indicated,
for example by visual or acoustical signal,
or after the recommended preheating
time.
If no instructions are given:
–
set the steam function;
–
adjust the temperature to the
highest possible setting ≤ 100 °C;
–
place the accessory/accessories in
the middle of the calculated cavity;
–
do not preheat.
Thermocouples are led through the door
gap in such a way that the door is
completely sealed. While the peas are
steaming, the position of the accessory
shall not be changed.
92

MNS IEC 60350-1:2021
сольж болохгүй.
Жигнэж
дуусахад
бүх
нэмэлт
хэрэгслийг шүүгээнээс нэг зэрэг, даруй
гаргадаг.
8.3.4.2 Урьдчилсан туршилт
Ачааллын хамгийн хүйтэн хэсгийн
байрлалыг
тодорхойлохын
тулд
урьдчилсан туршилт хийнэ.
Нэг термопарыг 5.3-т заасны дагуу
түвшин тус бүрд, ачааллын геометрийн
төвд бэхэлнэ.
Вандуйг
8.3.4.1-т
заасны
дагуу
жигнэнэ.
Ачааллын төв ойролцоогоор 70 °C
хэмд хүрсэн үед нэмэлт хэрэгсэл/
хэрэгслүүдийг шүүгээнээс гаргана.
Ачааллын хамгийн хүйтэн хэсгийн
байрлалыг
олж,
бүх
ачааллын
температурын
хуваарилалтыг
мэдрэхүйн аргаар шалгана (жишээ нь,
нүдээр харах эсвэл хамгийн хүйтэн
хэсэгт хүрэх).
Ачааллын хамгийн хүйтэн хэсгийн
байрлалыг тэмдэглэнэ (шаардлагатай
бол талбай, өндрийн хэмжээ болон
түвшнийг).
1-Р ТАЙЛБАР: Хэрэв олон термопарыг
ачаалалд жигд тарааж байрлуулвал хамгийн
хүйтэн хэсгийн байрлалыг тодорхойлоход
хялбар болно.
2-Р ТАЙЛБАР: Ачааллын хамгийн хүйтэн хэсэг
ихэвчлэн өнгөн талын доор байдаг.

At the end of steaming remove all
accessories
immediately
and
simultaneously.
8.3.4.2
Preliminary test
A preliminary test is carried out to
determine the position of the coldest spot
of the load.
Fix one thermocouple according to 5.3 on
each used level in the geometrical centre
of the load.
Steam the peas according to 8.3.4.1.
When the centre of the load reaches
approximately 70 °C, remove the
accessory/accessories.
Detect the coldest spot and check the
temperature distribution of the whole load
in a sensory manner (e.g. visually or by
feeling the coldest spot).

The position of the coldest spot is noted
(area, height and level if necessary).

NOTE 1 The coldest spot is easier to determine if
more thermocouples are evenly distributed in the
load.
NOTE 2 Normally the coldest spot is located
under the surface.

8.3.4.3 Main test
For the main test five thermocouples are
used. One is positioned at the detected
coldest spot. The others are evenly
distributed in the mass of the peas in
order to detect if the coldest spot moves.

8.3.4.3 Үндсэн туршилт
Үндсэн туршилтад таван термопар
хэрэглэнэ. Нэг термопарыг хамгийн
хүйтэн хэсгийг олохоор байрлуулна.
Ачааллын хамгийн хүйтэн хэсгийн
байрлал өөрчлөгдөх эсэхийг олохын
тулд үлдсэн термопаруудыг вандуйн
жинд жигдхэн хуваарилна.
When the last of the thermocouples has
Хамгийн сүүлийн термопар (85 ± 1) °C reached a temperature of (85 ± 1) °C, the
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хэмийг заах үед вандуйг жигнэж
дуусгаад,
жигнэсэн
хугацааг
тэмдэглэнэ.
8.3.5 Дүгнэлт
8.3.5.1
Үндэслэлтэй
байдлын
шалгуур үзүүлэлт
Эхний алхамд үндсэн туршилтын
үндэслэлтэй байдлыг баталгаажуулна.
Хоёрдугаар алхамд эцсийн үр дүнг
тэмдэглэнэ (8.3.5.2-ыг үзнэ үү).
8.3.4.3-т заасны дагуу хийсэн үндсэн
туршилтын үр дүн үнэн зөв бөгөөд
дараах шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэн
бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.
a) Нэгэн жигд өнгө
Вандуйг жигнэсний дараа өнгийг нь
даруй тодорхойлно. Жигнэснээс 5
минутаас ихгүй хугацаанд өнгийг
тодорхойлж дуусах шаардлагатай.
Жигнэсэн вандуйн ногоон өнгөний
хамгийн бага шар хэсэгтэй (хамгийн
сайн гэсэн үг) болон хамгийн их шар
хэсэгтэй (хамгийн муу гэсэн үг) талбайг
олно. Өнгөний төвлөрөлтэй талбайд
өнгийг харах хэрэгтэй бөгөөд ганц нэг
вандуйн өнгийг авч үзэхгүй. Өнгөн
талын доор байх вандуйг мөн шалгана.
F хавсралтад тодорхойлсон өнгөний
жагсаалтыг хэрэглэн, хамгийн сайн
болон хамгийн муу хэсгүүдийн өнгийг
сайн тодорхойлох өнгөний жагсаалтыг
Бодит өнгөний системээс олно. Эдгээр
өнгөнөөс шар хэсгүүдийн өнгийг заана.
Шар
хэсгүүдийн
өнгөний
ялгааг
тооцоолно (жишээ нь, F хавсралтын 3р Тайлбарыг үзнэ үү). Хамгийн бага
болон хамгийн их шар хэсгүүдийн
өнгөний ялгаа 10 %-аас их байж
болохгүй.
b) Жигнэх хугацаа

steaming process is finished. State the
cooking time.
8.3.5 Assessment
8.3.5.1 Criteria for validity
In a first step ensure the validity of the
main test. In a second step state the final
result (see 8.3.5.2).
Results of the main test according to
8.3.4.3 are valid and shall only be
accepted if the following criteria are
fulfilled.
a)
Uniformity of colour
Determine the colour of the peas
immediately
after
steaming.
The
determination shall be finished no more
than 5 min after steaming.
Detect the areas of the steamed peas
with the minimum (= best) and maximum
(= worst) yellow part of the green colour.
Colours shall be visible in concentrated
areas, while single peas are not relevant.
Check also the peas under the surface.

Find the NCS charts which characterize
the colours of the best and worst area by
using the shade charts specified in Annex
F. State the yellow parts of these colours.
Calculate the difference of the yellow
parts (for an example see Annex F, Note
3). The difference between the minimum
and maximum yellow parts shall not be
more than 10 %.

b)
Cooking time
The cooking time is determined in relation
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Энэ ачааллын хувьд урьдчилан халаах
хугацааг
оруулсан,
12-р
зурагт
харуулсан жишиг tref хугацаанаас
шалтгаалан
жигнэх
хугацааг
тодорхойлно.
Жигнэх хугацаа нь жишиг хугацааг хоёр
дахин
авснаас
хэтэрч
болохгүй.
Тодорхойлсон хугацааг 12-р зурагт
оруулах боломжтой.
ТАЙЛБАР: 12-р зурагт харуулсан жишиг
шугамыг туршлагад үндэслэн тодорхойлсон.

to the reference time tref given in Figure
12 for this load, preheating time included.

Cooking time shall not be longer than two
times of the reference time. The
determined cooking time can be included
into Figure 12.
NOTE The reference line in Figure 12 is
determined empirically.

Figure 12 – Reference values of cooking time (tref
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12-р зураг - Жигнэж болгох хугацааны жишиг утгууд

c) Усны сав
Вандуйг жигнэх явцад усны савыг
усаар дүүргэж болохгүй.
Хэрэв дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийн
аль нэг шаардлагыг хангаагүй бол арай
бага жинтэй вандуйгаар туршилтыг
давтах хэрэгтэй. Жигнэхээс өмнө
вандуйн жинг хөлдүү вандуйн жингээс
20 %-аар бууруулсан хэмжээгээр
багасгах шаардлагатай.
8.3.5.2 Эцсийн үр дүн
Туршилтын үр дүнг үнэн зөв гэж үзсэн
бол
8.3.5-д
заасан
шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу хүлээн зөвшөөрөх
боломжит
чанартайгаар
жигнэсэн
вандуйн хамгийн их mmax хэмжээ буюу
хүчин чадлыг заавал зохино.

c) Water tank
The water tank shall not be refilled during
steaming.
If one of these criteria is not fulfilled the
test shall be repeated with a lower mass
of peas. The mass of peas shall be
reduced in 20 % increments from the
frozen peas mass before steaming.

1-Р ТАЙЛБАР: Жишээ нь, олон хүнд зориулсан
хоолны цэсийг бэлтгэхэд илүү их хэрэглэдэг,
уураар жигнэх шүүгээний өндөр түвшний хүчин
чадлыг 2000 граммаас дээш жинтэй, хөлдүү

NOTE 1 Steaming more than 2 000 g of frozen
peas is representative for a high level capacity
steam oven which is more applicable, for example
for menu cooking for a group of persons. A steam

8.3.5.2 Final result
If the result is valid the capacity – i.e. the
maximum amount of peas mmax steamed
with an acceptable quality according to
the criteria in 8.3.5 – shall be stated.
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вандуйг жигнэж үзүүлсэн. 1000 граммаас бага
жинтэй, хөлдүү вандуйг жигнэх боломжтой бол
уураар жигнэх шүүгээ нь бага түвшний хүчин
чадалтай байна.

oven which steams less than 1 000 g of frozen
peas has a low level capacity.

Нэг зэрэг жигнэхэд хэрэглэсэн түвшний
тоог заана.
Эрчим хүчний зарцуулалтыг Вт/ц-аар
илэрхийлнэ
(урьдчилан
халаахыг
оруулсан).

The
number
of
levels
used
simultaneously is stated.
The energy consumption is expressed in
W∙h (preheating included).

2-Р ТАЙЛБАР: Вандуйн өөр өөр хэмжээг
үндэслэл болгон авсан учраас эрчим хүчний
зарцуулалт, жигнэж болгох хугацаа болон усны
зарцуулалтыг харьцуулах боломжгүй.

NOTE 2 Energy consumption and cooking time
are not comparable as different amounts of peas
are taken as a basis.

8.4
Температурын
тохируулгын
нарийвчлал
Энэ
туршилтын
зорилго
нь
температурын
тохируулгын
бага
тохиргоотой
үед
уураар
жигнэх
функцийн нарийвчлалыг тодорхойлох
явдал юм.
Хэмжлийн өмнө цахилгаан хэрэгслийг
бүхэлд нь (23 ± 2) °C хэмийн орчны
температурт байлгах шаардлагатай.
Температурын
тохируулгын
элементийг 90 °C хэмийг заасан
байрлалд
тохируулж,
цахилгаан
хэрэгслийг 45 минутын хяналтын
𝑡chekc,90 хугацааны туршид халаана.
Хэрэв
температурын
тохируулгын
элементэд 90 °C хэмийг тэмдэглээгүй
бол тэмдэглэсэн, дараагийн бага
тохиргоог тооцож үзнэ.
Температурыг 7.1-д заасны дагуу
байнга тэмдэглэнэ.
Сүүлийн 20 минутын хяналтын 𝑡chekc
хугацааны туршид бичсэн хамгийн бага
болон хамгийн их температурын
арифметик дунджаар шарах шүүгээний
температурыг тодорхойлно.
Температурын арифметик дундаж,
хамгийн бага болон хамгийн их

8.4
Accuracy of the temperature
control
The purpose of this test is to determine
the accuracy for the steam function of
the temperature control for a low setting.

Prior to the measurements, the whole
appliance
shall
be
at
ambient
temperature
of
(23±2)
°C.
The
temperature control element is set to the
position marked 90 °C and the appliance
is heated for 𝑡chekc,90 0 = 45 min.

If the control element is not marked at 90
°C, the next lower marked setting is taken
into account.
The temperature is recorded continuously
in line with 7.1.
The
temperature
is
respectively
determined as the arithmetic mean of the
minimum and maximum temperature
reached during the last 20 min of 𝑡chekc .
The arithmetic mean of the temperature
and the minimum and maximum
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температурын утгыг тэмдэглэнэ.
9 Грилл
9.1 Зорилго
Дараах туршилтуудын зорилго нь
гриллийн хэмжээ, шарах боломжид
хамааруулан
үзүүлэлтийг
тодорхойлоход оршино.
9.2 Шарахад зориулсан талбай
9.2.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь гриллийн үр
дүнтэй талбайг тодорхойлох явдал юм.

temperatures are noted.
9
Grills
9.1
Purpose
The purpose of these tests is to
determine the performance of grills in
relation to their size and ability to cook.

ТАЙЛБАР: Энэ туршилтыг зөвхөн харьцуулах
туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE This test is applicable for comparative
testing only.

9.2.2 Бэлтгэх арга
Үйлдвэрт барьсан бөгөөд шарахад
тохиромжтой, нийтлэг байдаг цагаан
талханд хэмжил хийнэ. Хэрэв нэгээс
олон талх хэрэгцээтэй бол нэг ээлжид
жигнэсэн талх хэрэглэхэд анхаарал
хандуулах шаардлагатай.
Захыг нь авсан, (12 ± 1) мм зузаантай
зүссэн, адилхан хэмжээтэй талхны
зүсмүүдийг
туршилтад
хэрэглэнэ.
Шарахад
зориулсан
сараалжийг
дүүртэл талх тавина.

9.2.2 Procedure
The measurements are made with
factory-made white bread which is
commonly available and suitable for
toasting. Care has to be taken to ensure
that if more than one loaf is necessary,
bread from the same batch is used.
Slices of bread of uniform size with a
thickness of (12 ± 1) mm are used for the
test with the crust removed. The grill grid
is completely covered with bread.

ТАЙЛБАР: Шаардлагатай бол талхны зарим
зүсмийг сараалжийн хэмжээнд тааруулан
зүснэ.

NOTE If necessary some slices are trimmed to fit
the grill grid.

Гриллийг хэрэглэх зааварчилгааны
дагуу
урьдчилан
халаана.
Зааварчилгаа
өгөөгүй
бол
температурын
хамгийн
их
тохируулгаар
5
минутын
турш
урьдчилан халаадаг.
Хэрэглэх
зааварчилгаанд
санал
болгосон
байрлалд,
шарахад
зориулсан
сараалжийг
шарагчийн
хамтаар шарах элементийн доор
байрлуулна. Зааварчилгаа өгөөгүй бол
шарахад тохиромжтой, хамгийн дээд
талын
байрлалд
сараалжийг

Preheat the grill in accordance with the
instructions for use. If no instructions are
given preheat the grill for 5 min on
maximum setting.

9.2
Grilling area
9.2.1 Purpose
The purpose of this test is to determine
the effective area of the grill.

The grill grid, together with the grill pan, is
placed under the grill element in the
position recommended in the instructions
for use. If no instructions are given, the
grill grid is placed in the highest position
suitable for grilling. The door is in the
open position, unless otherwise specified
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байрлуулна. Хэрэглэх зааварчилгаанд
өөрөөр заагаагүй бол хаалгыг нээлттэй
байлгана.
Талхны нэг хэсэг сайн шаргалтсан
өнгөтэй болох үед, гэхдээ түлэгдэхээс
өмнө шарахад зориулсан сараалжийг
авна. Хэрэв талх хатвал талхны
зүсмийн зах нь сараалжийн ирмэгтэй
нийлж байхаар талхыг байрнаас нь
хөдөлгөнө.
9.2.3 Дүгнэлт
Талхны
шаргалтсан
өнгө
8-14
дугаартай өнгөний дотор байгааг
дүгнэхийн тулд B хавсралтад өгсөн
өнгөний
жагсаалтыг
хэрэглэдэг.
Шарахад үр дүнтэй талбайг сантиметр
квадрат
нэгжээр
зааж,
шарахад
зориулсан сараалжийн гадаргуугийн
талбайн хувиар илэрхийлнэ.
9.3 Шарах
9.3.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь махыг шарж
болгох явц болон шаргалтсан өнгөний
нэгэн жигд байдлыг тодорхойлоход
оршино.

in the instructions for use.

ТАЙЛБАР: Энэ туршилтыг зөвхөн харьцуулах
туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE This test is applicable for comparative
testing only.

9.3.2 Орц
Өөх тосны агууламж нь 10 %-аас 20 %тай 2500 г үхрийн татсан мах байна.
Энэ хэмжээ нь 20 ширхэг хачиртай
талх хийхэд хангалттай хүрнэ.
9.3.3 Бэлтгэх арга
Хачиртай талх бүрийн жин 125 г,
диаметр нь 75 мм байхаар дугуй хэв
хэрэглэн, татсан махыг хуваана.
Өндрийн хэмжээг нь ойролцоогоор 35
мм болгохын тулд хачиртай талхны
махыг дарна.
Хачиртай талх тус бүрийн хоорондын
зай, хачиртай талх болон торны

9.3.2 Ingredients
2 500 g fresh minced beef, fat content 10
% to 20 %. This quantity is sufficient for
20 burgers.

The grill grid is removed when a part of
the bread is well browned but before
burning occurs. If there is any shrinkage
of the bread, the slices are moved so that
the edges coincide with those of the grill
grid.
9.2.3 Assessment
The shade chart of Annex B is used to
determine the area of the bread where
the browning is within shade numbers 8
to 14. The effective grilling area is stated
in square centimetres and expressed as a
percentage of the surface area of the grill
grid.
9.3
Grilling
9.3.1 Purpose
The purpose of this test is to determine
the uniformity of cooking and browning of
meat.

9.3.3 Procedure
Form the minced beef into burgers using
a ring mould, each burger weighing 125
g and having a diameter of 75 mm.
Compress the burger so that its height is
approximately 35 mm.
Distribute the burgers evenly over the grill
grid, allowing approximately 15 mm
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ирмэгийн дундах зай 15 мм орчим
байхаар
шарахад
зориулсан
сараалжийн дээр хачиртай талхны
махыг жигд тарааж тавина.
Гриллийг хэрэглэх зааварчилгааны
дагуу шарах хамгийн их тохиргоогоор
урьдчилан
халаана.
Зааварчилгаа
өгөөгүй бол 5 минутыг турш урьдчилан
халаана.
Хэрэглэх
зааварчилгаанд
санал
болгосон
байрлалд,
шарахад
зориулсан
сараалжийг
шарагчийн
хамтаар шарах элементийн доор
байрлуулна. Зааварчилгаа өгөөгүй бол
хачиртай талхны махны дээд тал нь
шарах элементийн доор 50 мм-ээс 75
мм хүртэл зайтай байхаар сараалжийг
байрлуулна. Хэрэглэх зааварчилгаанд
өөрөөр заагаагүй бол хаалгыг нээлттэй
байлгана.
Хэрэглэх
зааварчилгааны
дагуу
хачиртай талхны махыг шарна. Хэрэв
зааварчилгаа өгөөгүй бол хачиртай
талхны махны нэг талыг 12-15 минут,
эргүүлээд нөгөө талыг нь 10-15
минутын турш шардаг.
9.3.4 Дүгнэлт
Шарахад
зориулсан
сараалжийг
цахилгаан
хэрэгслээс
гаргаж,
температур хэмжих мэдрэгч хэрэглэн,
хачиртай талхны таван махны голд
температурыг
хэмжинэ.
Хачиртай
талхны махнуудыг шарахад зориулсан
сараалжийн дөрвөн булан болон
төвөөс нь сонгож авна. Хэмжлийг 2
минутын дотор хийх хэрэгтэй.
Хачиртай талхны махнуудын гол дунд
хэмжсэн, хамгийн их болон хамгийн
бага температурын зөрүүг тэмдэглэнэ.
Хачиртай
талхны
мах
бүрийн

between each burger and between the
burgers and the edges.

Preheat the grill following the instructions
for use for maximum grill setting. If no
instructions are given, preheat the grill
for 5 min.
Place the grill grid and the grill pan under
the grill
element in
the
position
recommended in the instructions for use.
If no instructions are given, place the grill
grid so that the top of the burgers is 50
mm to 75 mm below the grill element.
The door is in the open position, unless
otherwise specified in the instructions for
use.

Grill the burgers as recommended in the
instructions for use. If no instructions are
given, grill one side for 12 min to 15 min,
turn the burgers over and grill the other
side for 10 min to 15 min.
9.3.4 Assessment
The grill grid is removed from the
appliance and the temperature is
measured at the centre of five burgers
using a temperature measuring probe.
The burgers are selected from the four
corners and the centre of the grill grid.
The measurement shall be performed
within 2 min.
The difference between the maximum
and minimum centre temperatures is
stated. The browning of each burger is
assessed as follows and recorded:
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шаргалтсан өнгийг дараах үнэлгээгээр
дүгнэж, бичнэ. Үүнд:
- хэт түлэнхий – A
- бага зэрэг түлэнхий – B
- дунд зэргийн хар – C
- дунд зэргийн цайвар – D
- саарал – E гэж ялгана.
10 Халаах тусдаа хэсгүүд
Энэ туршилтын зорилго нь халаах
тусдаа
хэсгүүдийн
температурын
тохируулга
болон
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг үнэлэх явдал юм.

–
heavily charred – A
–
lightly charred – B
–
medium dark – C
–
medium light – D
–
grey – E
10
Warming compartments
The purpose of this test is to evaluate the
temperature control and the energy
consumption of warming compartments.

ТАЙЛБАР: Энэ туршилтыг дахин шинэчлэх
боломжтой үр дүн өгнө гэж үздэг.

NOTE This test is considered to give reproducible
results.

Халаах тусдаа хэсгийн геометрийн
төвд термопарыг байрлуулна. Хамгийн
бага
температурыг
тэмдэглэсэн
байрлалд
тохируулгыг
тааруулж,
халаах тусдаа хэсгийг тогтворжсон
нөхцөлд хүртэл нь халаана. Дараа нь
тохируулгыг
дунд
зэргийн
температурыг тэмдэглэсэн байрлалд
тааруулж, халаах тусдаа хэсгийг
үргэлжлүүлэн халаана. Тогтворжсон
нөхцөлд хүрэхэд тохируулгыг хамгийн
их
температурыг
тэмдэглэсэн
байрлалд тааруулан, үргэлжлүүлэн
халаадаг.
Тогтворжсон нөхцөлд дахиад хүрэхэд
туршилтыг 1 цагийн турш үргэлжлүүлж,
энэ
хугацааны
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжинэ.
Температурын тохируулгын янз бүрийн
тохиргооны температурыг тэмдэглэнэ.
Хэрэв тохируулга шугаман бус бол
дундаж
температур
болон
температурын зөрүүг заана.
Үйл ажиллагааны 1 цагийн туршид
хэрэглэсэн эрчим хүчний зарцуулалтыг
Вт/ц-аар бичнэ.
11 Цэвэрлэх

A thermocouple is placed in the
geometrical centre of the
warming
compartment. The control is set to the
lowest marked position and the warming
compartment is heated until steady
conditions are established. The control is
then set to the medium position and
heating is continued. When steady
conditions are established heating is
continued with the control at maximum
setting.

When steady conditions are again
established the test is continued for 1 h
and the energy consumption is measured
during this period.
The temperatures for the different
settings of the control are stated. If the
control is not linear, the average
temperatures and the temperature
differentials are stated.
The energy consumption is stated in W∙h
for 1 h of operation.
11

Cleaning
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11.1
Пиролитик
өөрийн 11.1 Pyrolytic self-cleaning ovens
цэвэрлэгээтэй шарах шүүгээ
Энэ туршилтын зорилго нь шарах The purpose of this test is to evaluate the
шүүгээний өөрийн цэвэрлэгээний үйл self-cleaning process of the oven.
явцыг үнэлэхэд оршино.
1-Р ТАЙЛБАР:
Энэ туршилтыг зөвхөн
харьцуулах туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE 1 This test is applicable for comparative
testing only.

Бийр хэрэглэж, камер болон хаалганы The interior surfaces of the cavity and
дотор талын гадаргууг зохиомлоор door are artificially soiled using a
бохирдуулна.
paintbrush.
2-Р ТАЙЛБАР: Хаалганы жийргэвч, мөн хаалга
болон камерын хооронд давхацсан гадаргууг
бохирдуулахгүй.

NOTE 2 The soil is not applied to the door seal
and overlapping surfaces between the door and
the cavity.

Зохиомол бохирдлыг бэлтгэхдээ:
- мах шарахад ялгарсан шүүс (махны
шүүс 20 г болон ус 10 г) – 30 г;
- үйрмэг болгохын тулд нэмдэг,
устөрөгч агуулсан тос (ургамлын тос) –
15 г хийж холино.
Холимгийг 0,15 г/дм2 хэмжээгээр
гадаргууд жигд түрхэнэ.
Шарах шүүгээний хаалгыг хааж,
температурын тохируулгыг 250 °C хэмд
тааруулж, хэрэв тохируулга нь 250 °C
хэмд хүрэхгүй бага байвал хамгийн их
тохируулгаар 3 цагийн турш залгана.
Дараа нь шарах шүүгээг хөргөөнө.
Хэрэглэх зааварчилгааны дагуу шарах
шүүгээг
цэвэрлэх
горимд
нь
ажиллуулж,
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжинэ. Шарах шүүгээг
хөргөөсний
дараа
шалгаж
үзнэ.
Чийгтэй
даавуугаар
цэвэрлэх
боломжтой үлдэгдэл ямар хэмжээтэй
үлдсэнийг тодорхойлно.
Цэвэрлэх үеийн туршид эрчим хүчний
зарцуулалтыг
хэмжиж,
кВт/ц-аар
илэрхийлэхдээ
0,1
кВт/ц
хүртэл
нарийвчлалтай бүхэл утгаар бичнэ.
11.2
Катализын
цэвэрлэгээтэй
шарах шүүгээ

The artificial soil is made from
–
30 g gravy (20 g meat extract and
10 g water);
–
15 g hydrogenated oil shortening
(vegetable cooking fat).
The mixture is evenly applied in a
quantity of 0,15 g/dm2.
The door is closed and the oven
energized for 3 h with the temperature
control set to 250 °C or the maximum
obtainable if this is lower. The oven is
then allowed to cool down. The oven is
then operated in the cleaning mode in
accordance with the instructions for use
and
the
energy
consumption
is
measured. After the oven has cooled
down it is inspected. It is stated to what
extent residues are left and whether they
can be removed by means of a damp
cloth.
The energy consumption during the
cleaning cycle is measured and stated in
kilowatt-hours, rounded off to 0,1 kWh.
11.2

Ovens with catalytic cleaning
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Энэ туршилтын зорилго нь шарах The purpose of this test is to evaluate the
шүүгээний катализын цэвэрлэгээний catalytic cleaning ability of the oven.
хүчин чадлыг үнэлэх явдал юм.
1-Р ТАЙЛБАР:
Энэ туршилтыг зөвхөн
харьцуулах туршилтад хэрэглэх боломжтой.

NOTE 1 This test is applicable for comparative
testing only.

Ойролцоогоор 1000 г гахайн махыг
задгай хайруулын тавганд хийж, 0,125
л ус нэмнэ. Хайруулын тавгийг шарах
шүүгээний төвд аль болох ойрхон
байрлуулан,
агаарын
хүчитгэсэн
урсгалтай шарах шүүгээнд 200 °C хэм,
хэвийн конвекцитэй шарах шүүгээнд
225 °C хэм байхаар температурын
тохируулгыг тааруулан, 1,5 цагийн
турш халаана. Хайруулын тавгийг авч,
шарах шүүгээг хөргөөнө.
Шарах
шүүгээг
шалгаж,
каталик
бүрхүүлтэй гадаргуу дээр үлдсэн
үлдэгдлийн хэмжээг тодорхойлно.

Approximately 1 000 g of pork belly is
placed in an open roasting pan and 0,125
l of water added. The pan is positioned
as close as possible to the centre of the
oven and heated for 1,5 h at an oven
temperature of 200 °C for ovens with
forced-air circulation and 225 °C for
ovens with natural convection. The pan is
removed and the oven is allowed to cool
down.

2-Р ТАЙЛБАР: Гахайн махыг хэрэглэхийн учир
нь гадаргууг бохирдуулах хангалттай тостой
байдаг.

NOTE 2 Pork belly is used because this meat
provides sufficient fat for soiling the surfaces.

12 Эрчим хүч бага хэрэглэх
төлөвийн
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжих
IEC 62301 стандартад нэмэлт болгож,
дараах шаардлагыг тавина.
Нэг нь олон төрлийн ширэм болон нэг
нь олон төрлийн шарах шүүгээнээс
бүрдэж
болох
тусдаа
цогц
төхөөрөмжийн
нэгдлээс
бүрдсэн
цахилгаан
хэрэгслийн
хувьд
үйлдвэрлэгчийн зааварчилгаанд санал
болгосон нэгдлийг энэ туршилтад
хэрэглэдэг.
Хэрэв А цахилгаан хэрэгслийг (жишээ
нь, ширэм) нь В цахилгаан хэрэгсэлтэй
(жишээ нь, шарах шүүгээ) хослуулан
ажиллуулах
боломжтой
бол
А
цахилгаан хэрэгсэлгүй В цахилгаан
хэрэгслийн эрчим хүч бага хэрэглэх

12
Consumption measurement of
low power modes

The oven is inspected and the extent of
residues remaining on surfaces with
catalytic coating is stated.

In addition to IEC 62301, the following
requirements are given.
For an appliance composed of a
combination of separate units which may
consist of one of a variety of different
hobs and one of a variety of different
ovens, the recommended combination
as declared in the manufacturer’s
instruction is used for the test.
If appliance A (e.g. hob) can only be
operated in combination with appliance B
(e.g. oven), first the low power mode for
appliance B without appliance A is
measured and noted. Afterwards the low
power mode for the appliance B
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төлөвийг эхлээд хэмжиж, тэмдэглэнэ.
Дараа нь В цахилгаан хэрэгслийг А
цахилгаан
хэрэгсэлтэй
хамт
ажиллуулж, эрчим хүч бага хэрэглэх
төлөвийн эрчим хүчний зарцуулалтыг
хэмжинэ. А цахилгаан хэрэгслийн
эрчим хүч бага хэрэглэх төлөвийг
дээрх
хоёр
хэмжлийн
зөрүүгээр
тооцоолдог.
Тусдаа
цогц
төхөөрөмжүүдийн
нэгдлээс бүрдсэн төхөөрөмжид хийсэн
туршилтын тайланг бичихдээ хэмжилд
хэрэглэхдээ хүчдэлд залгасан үндсэн
хэсгүүдийн (ширэм, шарах шүүгээ,
грилл, халдаг тавцан, хайруул зэрэг)
төрлийн нэгдлийг бичих хэрэгтэй.
Эрчим хүч бага хэрэглэх төлөвийн
эрчим хүчний зарцуулалтыг А болон В
цогц төхөөрөмж бүрд тусад нь
тэмдэглэх шаардлагатай.

combined with the appliance A
is
measured. The low power consumption of
appliance A is calculated by the
difference
between
these
two
measurements.

ТАЙЛБАР:
Ширэмний
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг хэмжих горимыг IEC 60350-2
стандартад тайлбарласан.

NOTE The measurement procedure for the
energy consumption of hobs is described in IEC
60350-2.

Цагаар
тоноглосон
цахилгаан
хэрэгсэлд
туршилт
хийх
үед
зааварчилгаанд тодорхойлсны дагуу яг
таарсан цаг, огноонд цагийг тааруулах
хэрэгтэй.
Цагны заалтын байнга өөрчлөгдөх
хугацаа нь эрчим хүчний зарцуулалтад
нөлөөлдөг
тохиолдолд
хэмжлийн
хугацааг 24 цагаар авах шаардлагатай.
Энэ
хэмжлийн
дундаж
утгыг
тэмдэглэнэ.
Орчны гэрлийг мэдрэгчээр цахилгаан
хэрэгслийг тоноглосон бол IEC 62301
стандартад нийцэх, гэрэлтүүлгийн хоёр
түвшний гэрэлтүүлэг тус бүрийг 12
цагийн хугацаанд хэмжихийн тулд 24
цагийн туршид хэмжвэл зохино.
Хэрэглэгч
дэлгэцийг
унтраах

When testing appliances that are fitted
with a clock, the clock shall be adjusted to
the correct time and date as specified in
the instructions.

When preparing the test report for a
device composed of a combination of
separate units, the combination of the
types of main powered parts (hobs,
ovens, grills, warming plates, griddles,
etc.) used for the measurement shall be
recorded. The consumption of low power
modes shall be noted for each unit A and
B separately.

In case energy consumption is influenced
by the continuously changing displayed
time of a clock, a measurement period of
24 h is necessary. The average value
from this measurement is noted.
If the appliance has an ambient light
sensor, two illuminance levels in
accordance with IEC 62301 shall be
measured during the 24 h period, each
illuminance level for 12 h.
If an option is provided to the user to
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сонголттой бол дэлгэцийг асаасан
болон дэлгэцийг унтраасан төлөвийн
аль алийг туршиж, тайланд бичнэ.
A хавсралт
(норматив)
Өнгө хэмжих хэрэгсэл
Олон улсын гэрэлтүүлгийн комиссын
15-р илтгэлд нийцсэн хэмжих хэрэгсэл
(A.1-р зургийг үзнэ үү) нь дараах
үзүүлэлттэй байна. Үүнд:
- геометрийн хэмжил: сарнилт, 8°
босоо хазайлт;
-хэмжих завсар; диаметр нь (15 ± 3)
мм;
-шалгалт
тохируулгын
стандарт:
цагаан, барийн сульфатын шахмал
(BaSO4),
Opal
CRM406
политетрафторэтилен (PTFE) эсвэл
адилхан бодис;
- эталон гэрэлтүүлэг: Олон улсын
гэрэлтүүлгийн
комиссын
эталон
гэрэлтүүлэг D65;
- эталон фотометр: 10°
- үнэлгээ: тусалтын Ry утга байна.

switch off the display, both the switched
on and switched off mode are to be
tested and reported.
Annex A
(normative)
Colour measuring instrument
The instrument (see Figure A.1) is in
accordance with CIE 15 with the following
specification:
–
measuring geometry:
diffuse,
8° vertical deviation;
–
measuring aperture: diameter (15 ±
3) mm;
–
calibration standard:
white,
pressed barium sulfate (BaSO4), Opal
CRM406, polytetrafluoroethylene (PTFE)
or equivalent;
–
standard illuminant: CIE
illuminant D65;
–
–

standard

standard observer: 10°
evaluation: reflection value Ry.
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Figure A.1 – Colour measuring instrument

A.1-р зураг - Өнгө хэмжих хэрэгсэл
Түлхүүр үг
1 – фоторецептор
2 – шүүлтүүр
3 – гэрлийн долгионыг чиглүүлэгч
4 – хэмжих суваг
5 – “xenon” анивчдаг чийдэн
6 – хаалт
7 – холбосон бүрхүүл
8 – хэмжих завсарт байгаа загвар
9 – жишиг суваг

B хавсралт
(норматив)

Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9

photoreceptors
filters
light wave guide
measuring channel
xenon flash bulb
shutter
integrating sphere
specimen under measuring aperture
reference channel

Annex B
(normative)
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Шаргалтсан өнгөний жагсаалт
Тусалтын Ry утга болон Бодит өнгөний
системд нийцсэн өнгөний дугаар
хоорондын хамаарлыг B хавсралтад
тодорхойлсон
(B.1
болон
B.2-р
хүснэгтийг үзнэ үү).

Brown shade charts
Annex B specifies the relation between
the reflection value Ry and the shade
numbers corresponding to the NCS
shade charts (see Tables B.1 and B.2).

Table B.1 – Classification of shade numbers
Measured reflection value Ry
≥

Tolerances for
7.5.3.6.3

Shade number

<
7,2

± 14 %

17

7,2

9,3

± 13 %

16

9,3

12,2

± 12 %

15

12,2

16,4

± 11 %

14

16,4

20,1

± 10 %

13

20,1

22,9

± 10 %

12

22,9

26,5

±9%

11

26,5

31,7

±9%

10

31,7

38,5

±8%

9

38,5

46,9

±8%

8

46,9

54,2

±8%

7

54,2

64,3

±8%

6

64,3

75,2

±8%

5

±8%

4

75,2

B.1-р хүснэгт – Өнгөний дугаарын ангилал
Тусалтын хэмжсэн Ry утга
≥

<

7.5.3.6.3-т
зориулсан
хүлцэл

Өнгөний
дугаар

7,2

± 14 %

17

7,2

9,3

± 13 %

16

9,3

12,2

± 12 %

15

12,2

16,4

± 11 %

14

16,4

20,1

± 10 %

13

20,1

22,9

± 10 %

12

22,9

26,5

±9%

11

26,5

31,7

±9%

10

31,7

38,5

±8%

9
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38,5

46,9

±8%

8

46,9

54,2

±8%

7

54,2

64,3

±8%

6

64,3

75,2

±8%

5

±8%

4

75,2

Table B.2 – Examples for the shade charts
NCS
Shade chart

L*

Ry

S 8502-Y

30,3

6,4

S 7020-Y50R

34,4

8,2

S 6030-Y50R

38,6

10,4

S 5040-Y40R

44,5

14,2

S 4050-Y30R

50,4

18,8

S 4040-Y30R

53,4

21,4

S 4030-Y30R

56,6

24,5

S 3040-Y30R

60,5

28,7

S 2060-Y20R

65,7

34,9

S 2040-Y20R

71,1

42,3

S 1050-Y20R

77,1

51,7

S 1040-Y20R

80,1

56,9

S 0530-Y10R

88,1

72,3

S 0520-Y10R

90,9

78,3

B.2-р хүснэгт – Өнгөний жагсаалтын жишээ
Бодит өнгөний систем
Өнгөний жагсаалт

L*

Ry

S 8502-Y

30,3

6,4

S 7020-Y50R

34,4

8,2

S 6030-Y50R

38,6

10,4

S 5040-Y40R

44,5

14,2

S 4050-Y30R

50,4

18,8

S 4040-Y30R

53,4

21,4

S 4030-Y30R

56,6

24,5

S 3040-Y30R

60,5

28,7

S 2060-Y20R

65,7

34,9

S 2040-Y20R

71,1

42,3

S 1050-Y20R

77,1

51,7
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S 1040-Y20R

80,1

56,9

S 0530-Y10R

88,1

72,3

S 0520-Y10R

90,9

78,3

1-Р ТАЙЛБАР: Тусалтын хэмжсэн Ry утгыг
нүдээр
харсан
мэдрэмжтэй
шууд
харьцуулахгүй. Гэсэн ч дээр заасан мужуудын
өргөний хэмжээг тусалтын Ry утгын өсөлтөөр
нэмэгдүүлнэ. Өнгөний дугаараас өнгөний
дугаар хүртэлх алхмуудыг нүдээр харахад
бараг адилхан байна.
2-Р ТАЙЛБАР: Олон улсын гэрэлтүүлгийн
комиссын L*a*b* өнгөний системд (хэмжих
нөхцөл: D65 эталон гэрэлтүүлэг / Олон улсын
гэрэлтүүлгийн комиссын эталон өнгөний
колориметри 1964/10°) үндэслэсэн L* утгуудаас
тусалтын Ry утгуудыг тооцоолдог.
3-Р ТАЙЛБАР: Бодит өнгөний системийн
өнгөний жагсаалтыг дэлхийн улс орнуудад
байрлах Бодит өнгөний системийн албан ёсны
төвүүдэд захиалах боломжтой. Томоохон
борлуулагчийн хаягийг бичсэн.
Шведийн Вант Улс (Төв оффис)
Скандинавын Өнгөний Хүрээлэн Компани
Хаяг: Шуудангийн хайрцаг 49022, S -100 28
Стокгольм
Вэбсайт: www.ncscolour.com
Мэйл хаяг: info@ncscolour.comPost

NOTE 1 The measured reflection value Ry does
not correlate linearly to the visual perception.
Although the widths of the intervals given above
increase with the increasing reflection value Ry,
visually the steps from shade number to shade
number are fairly uniform.

C хавсралт
(мэдээллийн)
Нийлүүлэгчдийн хаяг
C.1 Ерөнхий зүйл
Энэ
стандартыг
хэрэглэх
хэрэглэгчдийн тохиромжтой байдалд
зориулан дараах мэдээллийг өгсөн
бөгөөд нэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдэд
ОУЦТК-оос дэмжлэг үзүүлээгүй болно.
Хэрэв адилхан үр дүн өгөхийг нь
харуулсан бол ижил бүтээгдэхүүнийг
хэрэглэх боломжтой.
C.2 Жижиг кексэнд туршилт хийхэд
шаардагдах орц
Энэ стандартад тодорхойлсон жижиг
кексийг бэлтгэхэд шаардагдах бүх орц

Annex C
(informative)
Addresses of suppliers
C.1 General
The following information is given for the
convenience of users of this standard and
does not constitute an endorsement by
the IEC of the products named.
Equivalent products may be used if they
can be shown to lead to the same results.

NOTE 2 Ry Reflection values are calculated from
the L* values based on the CIE L*a*b* colour
system (measuring conditions: standard illuminant
D65/ standard colorimetric observer CIE
1964/10°).
NOTE 3 The NCS shade charts can be ordered at
official NCS Centres all over the world. The
following address shows potential distributors.

Sweden (Head Office)
Scandinavian Colour Institute AB
Address: P.O. Box 49022, S -100 28 Stockholm
Internet: www.ncscolour.com
E-mail: info@ncscolour.comPost

C.2 Testing ingredients for small
cakes
All ingredients for preparation of small
cakes as specified in this standard as well
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болон
цаасан
аягыг
дараах
нийлүүлэгчээс авч болно.
Stamminger & Demirel Testmaterialien
Erbsenbodenstr. 31
D-91207 Lauf – Germany
Мэйл хаяг: r.stamminger@web.de
Утас: +49 (0) 9123-988975
Факс: +49 (0) 9123-988489
Вэбсайт: www.sta-de.com
Дахин шинэчлэх боломжтой үр дүн
гаргахын тулд бүх орцыг нэг багцаас
хэрэглэх шаардлагатай. Хэрэглэсэн
орцуудыг
C.1-р
хүснэгтэд
тодорхойлсон орцуудтай нийцүүлэхийг
зөвлөдөг.

as the paper cases may be obtained
from:
Stamminger & Demirel Testmaterialien
Erbsenbodenstr. 31
D-91207 Lauf – Germany
e-mail: r.stamminger@web.de
Phone: +49 (0) 9123-988975
Fax: +49 (0) 9123-988489
www.sta-de.com
All ingredients used for reproducible
results shall be from the same batch. It is
recommended that the ingredients used
match the definitions in Table C.1.

Table C.1 – Ingredient specification
Ingredients
Butter

Problems of constant quality

Quality criteria

Variation with
season and region of origin

Ingredients: cow’s cream, lactobacilli

Salt content

Fat content 82,5 % (minimum 82 %)
Water content < 16 %

Sugar

Egg mixture

Humidity uptake

Variation of biochemical
constitution of
eggs with season and nutrition

Unsalted, pH value in serum 5,2 to 6,3
Disaccharide saccharose, anhydrous
Refined white sugar EU cat.1 “Raffinade
fein RFF” grain size 0,10 mm to 0,35 mm,
d95/d05
Hen’s egg mixture, pasteurised,
homogeneous
Packed in Tetra Brik® 4, deep frozen
(at least –18 °C)
pH 6.4 to 7.0
Dry substance 22,7 % to 23,7 %
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Flour

Variation with
season and region of origin
Humidity uptake Additives

Wheat flour (triticum aestivum L.)
Mineral content: maximum 0,5 % (dry
substance)
Humidity:

maximum 15,0 %

Falling number:

at least 250s

Gluten:

at least 24,0 %

Sedimentation:

at least 26 ml

Protein:
approx.10,6 % (dry
substance)
Fat:

approx. 1,0 %

Carbohydrates:

Salt
Baking
powder

approx. 70,9 %

Energy:

approx.1 409 kJ / approx.
332 kcal

Additive:

ascorbic acid

Grain size < 1 mm
Relation and sort
of expanding agent

Substance of content:
Natriumhydrogencarbonate (E 500,
33,3 %), Dinatriumdiphosphate (E 450,
46,7 %)
Wheat starch

C.1-р хүснэгт – Орцын тодорхойлолт
Орц

Цөцгийн тос

Өөрчлөгдөшгүй чанарын
асуудал
Боловсруулсан бүс нутаг
болон улирлаас хамаарах
өөрчлөлт
Давсны агууламж

Чанарын шалгуур үзүүлэлт
Найрлага: үнээний сүүний тос,
сүүн хүчлийн бактер
Тосны агууламж 82,5 % (хамгийн
багадаа 82 %)
Усны агууламж 16 %-аас бага

Элсэн чихэр

Чийглэгийн хэмжээ

Давслаагүй, ийлдэс дэх pH утга 5,2 - 6,3
Сахарозын дисахарид, усгүй
“Raffinade fein RFF” үйлдвэрийн EU cat.1
цэвэршүүлсэн, цагаан элсэн чихэр
ширхгийн хэмжээ нь 0,10 - 0,35 мм,
d95/d05
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Өндөгний
холимог

Тэжээл болон улирлаас
шалтгаалах өндөгний
биохимийн найрлагын
өөрчлөлт

Тахианы өндөгний холимог,
ариутгасан, нэгэн төрлийн
4

Tetra Brik® савлагаатай, тэс хөлдүү
(хамгийн багадаа –18 °C хэмд)
pH утга 6.4 - 7.0
Хуурай бодисын хэмжээ 22,7 % - 23,7 %

Гурил

Тариалсан бүс нутаг болон
улирлаас хамаарах өөрчлөлт

Улаан буудайн гурил (triticum aestivum L.)

Чийглэгийн хэмжээ

Эрдэс бодисын агууламж: хамгийн
ихдээ 0,5 % (хуурай бодис)

Хүнсний нэмэлт

Чийглэг:

хамгийн ихдээ 15,0 %

Уналтын тоо: хамгийн багадаа 250 с
Цавуулаг: хамгийн багадаа 24,0 %
Туналт: хамгийн багадаа 26 м л
Уураг:
ойролцоогоор 10,6 %
(хуурай бодис)
Тос:

ойролцоогоор 1,0 %

Нүүрс ус:

ойролцоогоор 70,9 %

Илчлэг:

Хүнсний нэмэлт: аскорбины хүчил
Ширхгийн хэмжээ 1 мм-ээс бага

Давс
Хөөлгөгч
нунтаг

ойролцоогоор 1 409 кЖ /
ойролцоогоор 332 к кал

Хөөлгөх бодисын төрөл болон
хамаарал

Агуулах бодис:
Натрийн гидрокарбонат (E 500, 33,3 %),
динатрийдифосфат (E 450, 46,7 %)
Улаан буудайн цардуул

4

Tetra Brik нь Tetra Pak® компанийн
нийлүүлсэн бүтээгдэхүүний худалдааны тэмдэг
юм.
Энэ
баримт
бичгийг
хэрэглэх
хэрэглэгчдийн тохиромжтой байдалд зориулан
энэ мэдээллийг өгсөн бөгөөд ОУЦТК-оос
тухайн
худалдааны
тэмдэгт
дэмжлэг
үзүүлээгүй болно. Хэрэв адилхан үр дүн
өгөхийг
нь
нь
харуулсан
бол
ижил
бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломжтой.

4

a) Цаасан аяганы тухай тодорхой заалт
Цайруулсан, тос нэвтэрдэггүй цаасаар
хийсэн, 48 мм суурийн диаметртэй, 29
мм өндөртэй, цаасан аяганууд байна.

a) Specification for the paper cases
48 mm in base diameter and 29 mm in
height. 70 g/m2 bleached greaseproof
paper

Tetra Brik is the trade name of a product
supplied by Tetra Pak®. This information is given
for the convenience of users of this document and
does not constitute an endorsement by IEC of the
product named. Equivalent products may be used
if they can be shown to lead to the same results.
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Үйлдвэрлэгч:
Bacher und Demmler
GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilh.-Str. 7-15 Germany – 12247
Berlin
Мэйл хаяг: bu@demmler.de
Artikel no: Backförmchen weiß, PE
4,8/2,9cm, 70 4812 70 109 20 14
b) Өндөгний хөлдүү холимгийг гэсгээх
Өндөгний хөлдүү холимгийг гэсгээхийн
тулд (30 ± 2) °C хэмийн 5 л орчим усыг
том саванд хийнэ. Нэг уут, өндөгний
хөлдүү холимгийг усанд бүхэлд нь
дүрэхээр халуун бүлээн усан дотор
хийнэ. Ууттай холимгийг ус руу
оруулахын тулд жишээ нь, дээр нь аяга
тавих шаардлага гарч магадгүй. Усыг
үе үе хутгаж, уутыг сэгсэрнэ.
Саванд хийсэн эхний усыг 1 цагийн
дараа бүгдийг нь асгаад, ууттай
холимгийг усанд бүхэлд нь дүрэхээр
(30 ± 2) °C хэмийн 5 л орчим усыг
дахин хийнэ. Усыг үе үе хутгаж, Tetra
Brik савлагаатай уутыг сэгсэрнэ.
Хөлдүү холимгийг 2 цагийн дотор
гэсгээх хэрэгтэй. Өндөгний холимог (23
± 2) °C хэмийн температурт хүрэх үед
хэрэглэж болно. Уутыг нээж, шинэ
өндөгтэй адилаар хэрэглэхийн тулд
өндгийг нэгэн жигд болох хүртэл нь 30
с орчим хугацаанд сэрээгээр хутгана.
Савлагааг нээсний дараа холимгийг
нэг
өдрийн
дотор
хэрэглэх
шаардлагатай. Хэрэглэхийн өмнө нэгэн
жигд болох хүртэл нь өндөгний
холимгийг сэрээгээр хутгана.
Нээгээгүй
савлагаатай
өндгийг
хөргөгчид хадгалах боломжтой.
C.3 Хүнсний холигч
Техникийн үзүүлэлт: хэвийн чадал:
(550 ± 50) Вт

Manufacturer:
Bacher und Demmler
GmbH & Co. KG
Kaiser-Wilh.-Str. 7-15 Germany – 12247
Berlin
bu@demmler.de
Artikel no: Backförmchen weiß, PE
4,8/2,9cm, 70 4812 70 109 20 14
b)
Handling the frozen egg mixture
For defrosting the frozen whole egg
package, put approximately 5 l of water
into a large vessel at a temperature of (30
± 2) °C. Put one package of frozen egg
into the warm water so that it is covered
completely. It might be necessary to
weight it down, for example with a cup.
Stir the water from time to time and shake
the package.
After 1 h discard the first lot of water and
completely renew with another 5 l of
warm water at (30 ± 2) °C completely
covering the package again. Stir the
water from time to time and shake the
Tetra Brik.
It should be defrosted within 2 h. The
whole egg mixture can be used when it
has reached a temperature of (23 ± 2) °C.
Open the package and mix the egg with a
fork for approximately 30 s until it looks
homogenous and can thus be used like
fresh eggs.
After opening, the package should be
used within one day. The egg mixture is
beaten with a fork until homogeneous,
prior to use.
An unopened package can be stored in a
fridge.
C.3 Food mixer
Specification: power rating: (550 ± 50) W
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•

•

Нэг минутад эргэх эргэлтийн тоо
(C.2-р хүснэгтийг үзнэ үү).

Revolutions per minute (see
Table C.2).

Table C.2 - Food mixer – Revolutions
Revolutions per minute
Level 1
Wire whisk

(53 ± 5)

Level
2
(93 ± 5)

Level 3

Level 4

(185 ± 5)

(325 ± 5)

C.2-р хүснэгт – Хүнсний холигч – Эргэлтийн тоо
Нэг минутад эргэх эргэлтийн тоо
1-р түвшин 2-р түвшин 3-р түвшин
Хутгагч

(53 ± 5)

(93 ± 5)

(185 ± 5)

4-р түвшин
(325 ± 5)

•
•

Хутгагч.
• Wire balloon whisk.
Дээд амсрын диаметр нь
• Bowl, approximately 3 500
(23 ± 2) см, эзлэхүүн нь
cm3, top diameter (23 ± 2)
ойролцоогоор 3500 см3
cm.
байх сав.
• Хүнсний холигч нь элсэн
• The machine should be able
чихэр,
цөцгийн
тосыг
to beat the sugar and butter
ойролцоогоор 5 минутад
to a soft and pale mixture in
цайвар өнгөтэй, зөөлөн
approximately 5 min. A
холимог
болгох
хүчин
supplier is BSH Hausgeräte
чадалтай байх хэрэгтэй.
GmbH.
Холигчийг нийлүүлэгч нь
“BSH Hausgeräte GmbH”
компани байна.
Bosch MUM 4600 маркийн хүнсний Recommended mixing time (small cakes)
холигчид зориулсан холих хугацааг determined for Bosch MUM 4600 (see
санал болгосон (C.3-р хүснэгтийг үзнэ Table C.3):
үү).
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Table C.3 - Mixing time and setting

Beat together butter
and sugar
Add egg mixture
Fold in flour, baking
powder and salt

Mixing time
(small cakes)
Approx. 5 min
Approx. 2,5 min
Approx. 1 min

Recommended setting
After stirring at level 1
speed up to level 4
Start with level 1 and
gradually increase to level 4
After stirring at level 1
process at level 4

C.3-р хүснэгт – Холих хугацаа болон тохиргоо

Цөцгийн тос болон
элсэн чихрийг хамтад
нь холино
Өндөгний холимгийг
нэмнэ
Гурил, хөөлгөгч
нунтаг болон давс
нэмнэ

Холих хугацаа
(жижиг кекс)
Ойролцоогоор 5 мин

Ойролцоогоор 2,5 мин

Ойролцоогоор 1 мин

C.4
Хэмжлийн
тоон
системд
зориулсан чийдэн
Боломжит нийлүүлэгч:
Narva Typ Bio Vital 958
NARVA – Lichtquellen GmbH + Co. KG
Вэбсайт: www.narva-bel.de
Мэйл хаяг: office@nava-bel.de
Erzstraße 22
Germany 09618 Brand-Erbisdorf
Утас: +49 37322/17200
Факс: +49 37322/17203
C.5 Хэмжлийн тоон систем
Боломжит нийлүүлэгчид:
1. SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH
Burgstädterstraße 20
Germany – 09232 Hartmannsdorf
Вэбсайт: http://www.slg.de.com
Мэйл хаяг: service@slg.de.com
Утас: +49(0)3722/7323-0

Санал болгосон
тохиргоо
1-р түвшинд хутгасны
дараа хурдыг нь 4-р
түвшин хүртэл нэмнэ
1-р түвшинд хутгаж эхлээд
аажмаар 4-р түвшин
хүртэл нэмнэ
1-р түвшинд хутгасны
дараа 4-р түвшин хүртэл
нэмнэ

C.4 Lamp for digital measurement
systems
A possible supplier is:
Narva Typ Bio Vital 958
NARVA – Lichtquellen GmbH + Co. KG
www.narva-bel.de
office@nava-bel.de
Erzstraße 22
Germany
09618
Brand-Erbisdorf
Telephone: +49 37322/17200
Fax: +49 37322/17203
C.5 Digital measurement system
Possible suppliers are
1.
SLG
Prüf-und
Zertifizierungs
GmbH Burgstädterstraße 20
Germany
–
09232
Hartmannsdorf
http://www.slg.de.com
service@slg.de.com
Telephone: +49(0)3722/7323-0
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Факс: +49(0)3722/7323-899
2.
Ing.-Büro
W.
Neubauer
Paradiesweg 4
Germany – 96148 Baunach
Вэбсайт: http://www.fpga-design.de
Мэйл хаяг: wn@fpga-design.de
Утас: +49(0)170/286 60 38
C.6 Өнгө хэмжих хэрэгсэл
(7.5.2 болон A хавсралтыг үзнэ үү)
Өнгө хэмжих хэрэгслийн боломжит
нийлүүлэгчид нь:
FMS Jansen GmbH & Co. KG
HunterLab
Вэбсайт: http://www.hunterlab.de
Мэйл хаяг: info@hunterlab.de

Fax: +49(0)3722/7323-899
2.
Ing.-Büro
W.
Neubauer
Paradiesweg 4
Germany
–
96148
Baunach
http://www.fpga-design.de
wn@fpga-design.de
Telephone: +49(0)170/286 60 38
C.6 Colour measuring instrument
(See 7.5.2 and Annex A.)
Possible suppliers of the colour
measuring instrument are:
FMS Jansen GmbH & Co. KG
HunterLab
http://www.hunterlab.de
info@hunterlab.de

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
European Service Center
Вэбсайт: http://www.konicaminolta.eu
Мэйл хаяг: esc@seu.konicaminolta.eu
C.7 Шарах шүүгээний эрчим хүчний
зарцуулалтын туршилтад зориулсан
тоосго
(7.4-ийг үзнэ үү)
Дараах нийлүүлэгчийн “Skamol Hipor”
төрлийн
тэмдэглэгээтэй
тоосгыг
туршилтад хэрэглэх боломжтой.
Skamol Insulation
Östergade 58-60
Denmark - 7900 Nyköbing Mors
C.8 Уураар жигнэхэд зориулсан сагс
(8-р Зүйлийг үзнэ үү)
Боломжит нийлүүлэгч:
Fackelmann
Вэбсайт: http://www.fackelmann.de
Art.-no.: 42491
D хавсралт
(норматив)
Туршилтын тоосгыг дүгнэх
D.1 Техникийн үзүүлэлт

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
European
Service
Center
http://www.konicaminolta.eu
esc@seu.konicaminolta.eu
C.7 Brick
for
testing
energy
consumption of oven
(See 7.4.)
Bricks are available under the type
designation “Skamol Hipor” from the
following supplier:
Skamol Insulation
Östergade 58-60
Denmark - 7900 Nyköbing Mors
C.8 Steaming basket
(See Clause 8)
A possible supplier is:
Fackelmann
http://www.fackelmann.de Art.-no.: 42491

D.1

Annex D
(normative)
Description of the test brick
Specification
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Нэр
Hipor5
Хуурай байх үеийн эзлэхүүний нягт
(550 ± 40) кг/м3
Нийт сийрэг байдал
77 %
Хуурай байх үеийн жин (920 ± 75) г
(термопаргүй үеийн жин), 7.4.2.2-ыг
үзнэ үү
Ус шингээлт (1 050 ± 50) г, 7.4.2.3-ыг
үзнэ үү
Өндрийн хэмжээ (64 ± 0,5) мм
Тоосго хэврэг байдаг. Хуурай байх
үеийн жин, ус шингээлт болон өндрийн
хэмжээний
хүлцлүүдийн
хэмжээ
дутагдалтай учраас шалгах хэрэгтэй.
D.2 Нийлүүлэгч болон захиалгын
техникийн тодорхойлолт
Тоосгоны боломжит нийлүүлэгч:
SKAMOL INSULATION
Östergade 58 – 60
DK – 7900 Nyköbing Mors
Захиалга өгөх үедээ дараах зүйлийг
заана. Үүнд:
- Electrolux компанийн гэрээний дагуу
"Hipor" нэрийн тоосго байна,
- урт х өргөн х өндрийн хэмжээ: 230 мм
х 114 мм х 64 мм (D.1-р зурагт
харуулсан загварыг үзнэ үү)
- зургаан талын бүх гадаргууг
машинаар боловсруулсан байх бөгөөд
± 0,5 мм-ийн хүлцэлтэй байна.
Тоосгон дээрх нүхний диаметрийг заах
шаардлагагүй
бөгөөд
термопарын
диаметрээс томгүй байвал зохино.
Хэрэв тоосгоны нүхийг 32 мм-ээс гүн
өрөмдөх боломжгүй бол нүхнүүдийг 25
мм орчим гүн хүртэл өрөмдөн,
термопаруудыг нүхэнд зоогоод, 7 мм
гүнд үлдэх болгоомжтойгоор цааш нь
түлхэнэ.
Өөр
нэг
сонголт
нь
өрөмдөлтийг орлохоор 1 мм гүн

Name
Bulk density, dry

Hipor5
(550 ± 40) kg/m3

Total porosity
77 %
Dry weight
(920 ± 75) g (without
thermocouples), see 7.4.2.2
Water absorption (1 050 ± 50) g, see
7.4.2.3
Height
(64 ± 0,5) mm
The brick is brittle. Tolerances of dry
weight, water absorption and height are
critical and have to be checked.
D.2

Supplier and order specification

A possible supplier of the brick is:
SKAMOL INSULATION
Östergade 58 – 60
DK – 7900 Nyköbing Mors
When ordering please state:
–
the brick name "Hipor", according
to the Electrolux agreement,
–
length x width x height: 230 mm x
114 mm x 64 mm (see sketch in Figure
D.1),
–
machined on all six surfaces,
tolerances ± 0,5 mm.
The diameter of the hole need not and
should not be bigger than the diameter of
the thermocouple.
If it is not possible to drill the holes 32 mm
deep, drill the holes to a depth of about
25 mm, insert the thermocouples into the
holes and push them carefully further
down the remaining 7 mm. Alternatively,
a self-made rigid wire with 1 mm diameter
could serve as a drill.
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диаметртэй нүхийг өөрөө гаргаж болно.
5

Hipor нь “SKAMOL INSULATION” компаниас
нийлүүлдэг бүтээгдэхүүний худалдааны тэмдэг
болно. Олон улсын энэ стандартыг хэрэглэх
хэрэглэгчдийн тохиромжтой байдалд зориулан
энэ мэдээллийг өгсөн бөгөөд ОУЦТК-оос
тухайн
худалдааны
тэмдэгт
дэмжлэг
үзүүлээгүй болно. Хэрэв адилхан үр дүн
өгөхийг
нь
харуулсан
бол
ижил
бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх боломжтой.

5

Hipor is the trade name of a product
supplied by SKAMOL INSULATION. This
information is given for the convenience of users
of this International Standard and does not
constitute an endorsement by IEC of the product
named. Equivalent products may be used if they
can be shown to lead to the same results.

Figure D.1 – Position of the thermocouples

D.1-р зураг – Термопаруудыг байрлуулах
Түлхүүр үг
a
Нимгэн
төмрөөр
хийсэн
хоолой
хэлбэрийн хоёр термопар
b
тоосгоны төвийн шугамнаас адилхан
хэмжээнд байх нүхнүүд хоорондын зай 50 мм
c
термопарууд болон нүхнүүдийн аль
алины диаметр 1 мм
d
хоёр
термопарыг
32
мм
гүнд
байрлуулна.

Key
a

Two metal sheet tube thermocouples

b
50 mm, with holes which are equidistant
to brick center line
c
1 mm Ø, both thermocouples and holes
d

32 mm both thermocouples
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Annex E
(informative)
Data and calculation sheet: Energy consumption for heating a load (7.4)
The data and calculation sheet should be used to determine the energy consumption for heating a load.
Calculation Sheet: Energy Consumption for heating a load (7.4)
Brand & Factory:
Rated Voltage:
Rated Power:

Oven Type / Model:
Supply voltage:
Calculated Volume (6.2):

Heating function: Conventional heating (ic)
no.

dry
weight
md
(g)

wet
weight
mw
(g)

nominal temperature rise:

calc.

bricks
end
weight
cooking
loss
weight
(inf
ormativ
(inf
ormative e) (g)
) (g)
calc.

calc.

calc.

calc.

absorb
ed
water
∆m (g)

Energy (linear regression)

(kWh)

calc.
S * T0 +
B
calc.

Time (linear regression)

(min)

calc.

Results at

T 0 = 180 K

Heating function: Forced air circulation (if)
bricks

Testlab:
Operator:
Date:

start temperaturs
thermocoupl
e
no. 1
(°C)

no. 2
(°C)

measured
energy
time
consum
ption
tk
(min
Ek
)
(kW
h)

Slope S

180 K

room
oven temperature
nominnal
real
real
setting
average
𝑖𝑐
𝑇𝑘𝑠
value
value
ambient value
𝑖𝑐
𝑖𝑐
∆𝑇 𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
∆𝑇
temp.
(°C)
(°C)

(K)

(°C)

(K)

temper
ature
differen
ce
(K)

Intercept B

140±10

calc.

calc.

180±10

calc.

calc.

220±10
calc.
Standard deviation 𝜎

calc.
𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,setting

calc
.

calc.

calc
.

calc.

calc
.

calc.

calc
.
155 K

calc.

nominal temperature rise:
measured

room

oven temperature
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no
.

dry
weight
md
(g)

wet
weight
mw
(g)

absorbe
d water
∆m (g)

calc.

end
weight
cooking
loss
w eight
(inf
ormativ
(inf
ormative e) (g)
) (g)
calc.

calc.

calc.

calc.
Results at ∆T 0 =

155 K

calc.
S * ∆T 0 + B

start
temperatures
thermocouple
no. 1
no. 2
(°C)
(°C)

energy
consum
ption
Ek
(kW
h)

Slope S

time
tk
(min
)

real
average nominal
valu
ambient value
e
𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
∆𝑇 𝑖𝑐
temp.

real
value
∆𝑇 𝑖𝑐

setting

(K)

(K)

(°C)

(°C)

(°C)

temper
ature
differe
nce

𝑖𝑐
𝑇𝑘𝑠

(K)

Intercept B

135±10

calc.

calc.

155±10

calc.

calc.

175±10
calc.
Standard deviation 𝜎

calc.
𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,setting

𝑘

≤ 20 K

Energy (linear regression)

(kWh)

calc.

calc
.

calc.

calc
.

calc.

Time (linear regression)

(min)

calc.

calc
.

calc.

calc.

calc.

Heating function: Hot steam (ih)
no
.

dry
weight
md
(g)

Results at ∆T 0 =

wet
weight
mw
(g)

bricks
absorbe
d water
∆m (g)

nominal temperature rise:

calc.

end
weight
cooking
loss
w eight
(inf
ormativ
(inf
ormative e) (g)
) (g)
calc.

calc.

calc.

calc.

calc.
S * ∆T 0 + B

155 K

start
temperatures
thermocouple
no. 1
no. 2
(°C)
(°C)

measured
energy
time
consump
tion
tk
(min)
Ek
(kW
h)

Slope S

room
average
ambient
temp.
(°C)

Intercept B

155 K

oven temperature
nominal
real
real
valu
value
value
e
𝑖𝑐
𝑖𝑐
𝑖𝑐
∆𝑇
∆𝑇
∆𝑇
𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
(K)

(K)

setting
𝑖𝑐
𝑇𝑘𝑠

temperat
ure
difference

(°C)

(K)

(°C)

135±10

calc.

calc.

155±10

calc.

calc.

175±10
calc.
Standard deviation 𝜎

calc.
𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,setting

≤ 20 K

Energy (linear regression)

(kWh)

calc.

calc
.

calc.

calc
.

calc.

Time (linear regression)

(min)

calc.

calc
.

calc.

calc
.

calc.
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E хавсралт
(мэдээллийн)
Өгөгдөл болон тооцооллын хүснэгт: Ачааллыг халаасан эрчим хүчний зарцуулалт (7.4)
Ачааллыг халаах эрчим хүчний зарцуулалтыг тодорхойлохын тулд өгөгдөл болон тооцооллын өгөгдлийг хэрэглэх
шаардлагатай.
Тооцооллын хүснэгт: Ачааллыг халаах эрчим хүчний зарцуулалт (7.4)
Үйлдвэрлэлийн шошго болон Үйлдвэр:

Шарах шүүгээний төрөл / Горим:

Хэвийн хүчдэл:

Хангамжийн хүчдэл:

Хэвийн чадал:

Тооцоолсон эзлэхүүн (6.2):

Халаах функц: Ердийн халаалт (ic)
тоосго
№

хуура
й
байх
үеийн
жин
𝑚𝑑 (г)

нойто
н
байх
үеийн
жин
𝑚𝑤 (г)

шингээсэ
н ус ∆m
(г)

чанаж
болгосны
дараах жин
(мэдээллий
н) (г)

тооцооло
х
тооцооло
х
тооцооло
х.

Tуршилтын лаборатори:
Оператор:

.

Огноо:

.

температурын нэрлэсэн өсөлт: 180K
хэмжсэн
тасалга
шарах шүүгээний температур
а
жингийн
алдагдал
(мэдээллий
н) (г)

термопары
н эхний
температу
р
№1
№2
(°C)
(°C)

эрчим
хугаца
хүчний
а
зарцуула
tk
лт
(мину
𝐸𝑘 (kВт*ц)
т)

орчны
дундаж
температу
р.
(°C)

нэрлэсэ
н утга
∆𝑇 𝑖𝑐
(K)

тооцоолох

140±10

тооцоолох

180±10

тооцоолох

220±10

∆𝑇0 –ын үр дүн = 180K

S ⃰ ∆𝑇0 + B

S налуу

Эрчим хүч (шугаман регресс)
(kВт*ц)
Хугацаа (шугаман регресс)
(минут)

тооцоолох
тооцоолох

бодит
бодит
утга
утга
𝑖𝑐
∆𝑇 𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
(°C)

(K)

тохирго
о
𝑖𝑐
𝑇𝑘𝑠
(°C)

тооцоол
ох
тооцоол
ох
тооцоол
ох

темератур
ын зөрүү

(K)
тооцоолох
тооцоолох
тооцоолох

B огтлол

𝜎 стандарт хазайлт

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

ic
∆Tk,тохируулга
20 K
хэмээс бага буюу
тэнцүү
тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох
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Халаах функц: Агаарын хүчитгэсэн урсгал (if)
№

хуура
й
байх
үеийн
жин
𝑚𝑑 (г)

нойто
н
байх
үеийн
жин
𝑚𝑤 (г)

тоосго
чанаж
болгосны
дараах жин
(мэдээллий
н) (г)

шингээсэ
н ус ∆m
(г)

тооцооло
х
тооцооло
х
тооцооло
х

жингийн
алдагдал
(мэдээллий
н) (г)

температурын нэрлэсэн өсөлт: 155K
хэмжсэн
эрчим
хугац
хүчний
аа
зарцуулалт
𝑡𝑘
𝐸𝑘 (kВт*ц)
(минут
)

термопары
н эхний
температур
no.1 no.2
(°C)
(°C)

тасалгаа
орчны
дундаж
температур.
(°C)

нэрлэс
эн утга
∆𝑇 𝑖𝑐
(K)

шарах шүүгээний температур
бодит
боди
тохирго
темературы
утга
т
о
н зөрүү
𝑖𝑐
утга
(K)
∆𝑇𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑖𝑐
∆𝑇 𝑖𝑐
𝑇𝑘𝑠
(°C)
(K)
(°C)

тооцоолох

135±10

calc.

calc.

тооцоолох

155±10

calc.

calc.

тооцоолох

175±10

calc.

calc.

∆𝑇0 –ын үр дүн = 180K

S ⃰ ∆𝑇0 + B

S налуу

B огтлол

𝜎 стандарт хазайлт

Эрчим хүч (шугаман регресс)
(kВт*ц)
Хугацаа (шугаман регресс) (минут)

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

if
∆Tk,тохируулга
20 K
хэмээс бага буюу
тэнцүү
тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

Халаах функц: Халуун уур (ih)
№

хуура
й
байх
үеийн
жин
𝑚𝑑 (г)

нойто
н
байх
үеийн
жин
𝑚𝑤 (г)

тоосго
шингээсэ
н ус ∆m
(г)

чанаж
болгосны
дараах жин
(мэдээллий
н) (г)

тооцооло
х
тооцооло
х
тооцооло
х

температурын нэрлэсэн өсөлт: 155K
жингийн
алдагдал
(мэдээллий
н) (г)

термопары
н эхний
температу
р
no.1 no.2
(°C)
(°C)

хэмжсэн
эрчим
хүчний
зарцуула
лт
𝐸𝑘 (kВт*ц)

хугаца
а
𝑡𝑘
(минут
)

тасалгаа
орчны
дундаж
температу
р.
(°C)

нэрлэсэ
н утга
∆𝑇 𝑖𝑐
(K)

хатаах зуухны температур
бодит
боди
тохируулг
утга
т
а
𝑖𝑐
утга
∆𝑇𝑘,𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔
ih
∆𝑇 𝑖𝑐
∆Tks
(°C)
(K)
(°C)

темературы
н зөрүү
(K)

тооцоолох

135±10

calc.

calc.

тооцоолох

155±10

calc.

calc.

тооцоолох

175±10

calc.

calc.

∆𝑇0 –ын үр дүн = 180K

S ⃰ ∆𝑇0 + B

S налуу

B огтлол

𝜎 стандарт хазайлт

Эрчим хүч (шугаман регресс)
(kВт*ц)
Хугацаа (шугаман регресс)
(минут)

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

𝑖𝑐
∆𝑇𝑘,тохируулга
20 K хэмээс
бага буюу тэнцүү
тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох

тооцоолох
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F хавсралт
(норматив)
Ногоон өнгөний жагсаалт
Жигнэсэн
вандуй
болон
цэцэгт
байцааны ногоон өнгөний хувьд Бодит
өнгөний системд (NCS) хамаарах
өнгөний дугаарууд болон шар өнгийг F
хавсралтад тодорхойлсон.

Annex F
(normative)
Green shade charts
Annex F specifies the relevant NCS
shade numbers and the yellow parts of
the green colours for steamed peas and
broccoli (see Table F.1 and Clause 8).

Table F.1 – Specification of relevant green shade charts
NCS shade number

Hue

S 2070-G30Y

G30Y

Yellow part of the
green colour [%]
30 %

S 3060-G30Y
S 4050-G30Y
S 5040-G30Y
S 6030-G30Y
S 7020-G30Y
S 8010-G30Y
S 2070-G40Y

G40Y

40 %

G50Y

50 %

G60Y

60 %

S 3060-G40Y
S 4050-G40Y
S 5040-G40Y
S 2070-G50Y
S 3060-G50Y
S 4050-G50Y
S 5040-G50Y
S 6030-G50Y
S 7020-G50Y
S 8010-G50Y
S 2070-G60Y
S 3060-G60Y
S 4050-G60Y
S 5040-G60Y
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S 2070-G70Y

G70Y

70 %

G80Y

80 %

G90Y

90 %

S 3060-G70Y
S 4050-G70Y
S 5040-G70Y
S 6030-G70Y
S 7020-G70Y
S 8010-G70Y
S 2070-G80Y
S3060-G80Y
S 4050-G80Y
S 5040-G80Y
S 2070 G90Y
S 3060-G90Y
S 4050-G90Y
S 5040-G90Y
S 6030-G90Y
S 7020-G90Y
S 8010-G90Y

F.1-р хүснэгт – Ногоон өнгөний жагсаалтад хамаарах техникийн үзүүлэлт
Бодит өнгөний
системийн өнгө
S 2070-G30Y

Өнгөний дэвсгэр
G30Y

Ногоон өнгөний шар
хэсэг [%]
30 %

S 3060-G30Y
S 4050-G30Y
S 5040-G30Y
S 6030-G30Y
S 7020-G30Y
S 8010-G30Y
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S 2070-G40Y

G40Y

40 %

G50Y

50 %

G60Y

60 %

G70Y

70 %

G80Y

80 %

G90Y

90 %

S 3060-G40Y
S 4050-G40Y
S 5040-G40Y
S 2070-G50Y
S 3060-G50Y
S 4050-G50Y
S 5040-G50Y
S 6030-G50Y
S 7020-G50Y
S 8010-G50Y
S 2070-G60Y
S 3060-G60Y
S 4050-G60Y
S 5040-G60Y
S 2070-G70Y
S 3060-G70Y
S 4050-G70Y
S 5040-G70Y
S 6030-G70Y
S 7020-G70Y
S 8010-G70Y
S 2070-G80Y
S3060-G80Y
S 4050-G80Y
S 5040-G80Y
S 2070 G90Y
S 3060-G90Y
S 4050-G90Y
S 5040-G90Y
S 6030-G90Y
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S 7020-G90Y
S 8010-G90Y

1-Р ТАЙЛБАР: B хавсралтад тодорхойлсон
Бодит өнгөний системийн жагсаалт зэрэг
Бодит өнгөний системийн (NCS) өнгөний
жагсаалтыг дэлхийн улс орнуудад байрлах
Бодит өнгөний системийн албан ёсны
төвүүдэд захиалах боломжтой.
2-Р ТАЙЛБАР: Вандуй болон цэцэгт байцаанд
туршилт
хийхэд
ногоон
өнгөний
шар
хэсгүүдийг зөвхөн хамааруулна. Эхлээд цэцэгт
байцаа/ вандуйн өнгөнд хамгийн сайн таарах
Бодит өнгөний системийн өнгөний дугаарыг
тодорхойлно (F.1-р хүснэгтийг үзнэ үү). Дараа
нь энэ ногоон өнгөний шар хэсгийг заана.
3-Р ТАЙЛБАР: Ногоон өнгөний шар хэсгийн
ялгааг заах жишээ:
Тодорхойлсон өнгөний нэг дугаар бол энэ
ногоон өнгөний 40% нь шар өнгө гэж тооцсон,
Бодит өнгөний системийн S2070-G40Y дугаар
юм. Өөр нэг тодорхойлсон өнгөний дугаар нь
энэ ногоон өнгөний 60 % нь шар өнгө гэж
тооцсон, S3060-G60Y дугаар болно. Энэ хоёр
өнгөний шар хэсгүүдийн ялгаа нь 60 % болон
40% хувийн зөрүү буюу 20% болно.

NOTE 1 The NCS shade charts, such as the
NCS shade charts in Annex B, can be ordered
at official NCS Centres all over the world.

G хавсралт
(мэдээллийн)
Хөрөх хугацааны эрчим хүчний
зарцуулалтыг хэмжих

Annex G
(informative)
Measurement of the energy
consumption of the cooling down
period
G.1 Purpose
The purpose of this test is to measure
the energy consumption of the cooling
down period.
For cooking ranges, ovens and steam
ovens the energy consumption of the
cooling down period is measured, see
Figure G.1.

G.1 Зорилго
Энэ туршилтын зорилго нь хөрөх
хугацааны эрчим хүчний зарцуулалтыг
хэмжихэд оршино.
Зуух, шарах шүүгээ болон уураар
жигнэх шүүгээний хөрөх хугацааны
эрчим хүчний зарцуулалтыг хэмжинэ,
G.1-р зургийг үзнэ үү.

NOTE 2 For testing peas and broccoli only the
yellow part of the green colour is relevant. First
the NCS shade number (see Table F.1) which fits
best with the colour of broccoli / peas is
determined. Then the yellow part of this green
colour is stated.
NOTE 3 Example for stating the difference of the
yellow parts of the green colours:
One determined NCS shade number is S2070G40Y, accordingly the yellow part of this colour is
40%. Another determined shade number is
S3060-G60Y, accordingly the yellow part of this
colour is 60 %. The difference between the yellow
parts of both colours is 60 % – 40 % = 20 %.
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Figure G.1 – Phases of energy consumption measurement – Example

G.1-р зураг – Эрчим хүчний зарцуулалтыг хэмжих үе шат – Жишээ

G.2 Урьдчилсан хэмжил
Хөрөх
хугацааны
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг
хэмжихийн
тулд
температурын
нийцэх
тохиргоонд
тохируулах
урьдчилсан
туршилт
хийдэг.

G.2 Preliminary measurements
For measuring the energy consumption
of the cooling down period a pre-test to
fix the relevant temperature setting is
carried out.
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Термопарыг 7-р Зүйлд тайлбарласны
дагуу хоосон цахилгаан хэрэгсэл дотор
байрлуулна.
Шарах шүүгээний дундаж температур
1-р хүснэгтэд тодорхойлсноор
𝑇2𝑖
хэмээр өсөх байрлалд температурын
тохируулгыг тохируулна. Цахилгаан
хэрэгслийг тогтсон горимын нөхцөлд
хүрэх
хүртэл
тохиргоог
нь
өөрчлөхгүйгээр
хэсэг
хугацаанд
ажиллуулна.
Тогтсон
горимын
нөхцөлийн хамгийн их болон хамгийн
бага
температурын
арифметик
дунджаар
шарах
шүүгээний
температурыг тодорхойлдог.

A thermocouple is placed in the empty
appliance as described in Clause 7.
The temperature
positions where

control is set to
the mean oven

temperature rises
𝑇2𝑖 , as defined in
Table 1, can be expected. The appliance
is run for some time without changing the
setting until steady state conditions are
reached. The oven temperature is
determined as the arithmetic mean
between the maximum and minimum
temperatures at steady state conditions.

ТАЙЛБАР: Дулаан хадгалагчийн таван мөчлөг
эсвэл 1 цагийн дараа мөн нөхцөл байдлаас
шалтгаалан арай богино хугацаанд тогтсон
нөхцөлд хүрнэ гэж тооцдог.

NOTE Steady conditions are considered to be
attained after five cycles of the thermostat or 1 h,
whichever is shorter.

Хамгийн их болон хамгийн бага
температурын хоорондын арифметик

The temperature control setting is
adapted until the arithmetic mean
between the maximum and minimum

дундаж 𝑇2𝑖 ± 5 K хэмд хүрэх хүртэл
температурын тохируулгыг тааруулна.
Температурын
тохируулгын
энэ
тохиргоог хөрөх хугацааны эрчим
хүчний
зарцуулалтын
хэмжилд
зориулан тэмдэглэнэ.
Цахилгаан
хэрэгслийг
орчны
температурт хөргөөнө.
G.3 Хөрөх хугацааны эрчим хүчний
зарцуулалтыг хэмжих
Тоосгыг бэлтгэх талаар 7.4.2.2 болон
7.4.2.3-т заасан горимыг мөрдөнө.
Тоосгыг цахилгаан хэрэгсэл дотор
7.4.3.1-д заасны дагуу байрлуулна.
Хөргөгчөөс тоосгыг авснаас хойш 3
минутын дотор цахилгаан хэрэгслийг
асаана. Температурын тохируулгыг
G.2-р Зүйлд тодорхойлсон байрлалд

temperature is
𝑇2𝑖 ± 5K. This
temperature control setting is noted for
measuring the energy consumption of
the cooling down period.
The appliance is cooled down to ambient
temperature.
G.3 Measuring
the
energy
consumption of the cooling down
period
The procedure to prepare the brick
stated in 7.4.2.2 and 7.4.2.3 is followed.
The brick is positioned in the appliance
according to 7.4.3.1. The appliance is
switched on within 3 min from the
removal of the brick from the refrigerator.
The temperature control is set to the
position determined in Clause G.2. The
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тохируулна. Цахилгаан хэрэгслийг
7.4.4.2-т тодорхойлсон t i…T 0 хугацааны
туршид ажиллуулна.
Цахилгаан хэрэгслийг унтраах төлөвт
тохируулаад хэмжлийг эхлэх хэрэгтэй.
Тоосгыг цахилгаан хэрэгслээс авч,
хаалгыг нь (30 ± 2) секундын дараа
хаах
шаардлагатай.
Цахилгаан
хэрэгслийг
унтраасан
төлөвт
тохируулсан даруйд эрчим хүч бага
зарцуулах хэмжлийг эхэлнэ.
Хэрэв цахилгаан хэрэгсэлд унтраах
төлөвийг
санал
болгоогүй
бол
зогсолтын төлөвт тааруулна.
Агааржуулалт автоматаар зогссон
эсэхээс үл шалтгаалан хэмжлийг (60 ±
1) минутын дараа дуусгана.
Хөрөх
хугацааны
эрчим
хүчний
зарцуулалтыг 1-р хүснэгтэд заасны
дагуу халаах төлөв бүрд зориулан
Вт/ц-аар тэмдэглэнэ.
Хэмжлийн туршид дараах нөхцөлийг
хангасан
гэдгийг
баталгаажуулна.
Үүнд:
• цахилгаан
хэрэгслийг
туршилтын
туршид
хувьсах
гүйдлийн хангамжид холбосон;
• цахилгаан хэрэгсэлд ямар ч
сүлжээг холбоогүй байна.
H хавсралт
(мэдээллийн)
7.4-т заасны дагуу хийх хэмжлийн
туршид хэрэглэсэн богино
долгионы энергийг шалгах
H.1 Ерөнхий зүйл
Тоосгыг 7.4-т заасны дагуу халаахдаа
зөвхөн дулаанаар халаавал зохино.
Магнетроныг богино хугацаанд ч
асаахыг зөвшөөрөхгүй.
Эрчим хүчний зарцуулалтыг 7.1-д

appliance is operated for the time

t i…T 0 determined in 7.4.4.2.
The measurement shall be started by
setting the appliance to off mode. The
brick is removed and the door shall be
closed after (30 ± 2) s. The
measurement of the low power energy
consumption is started immediately when
the appliance is set to off mode.
If the appliance doesn´t offer an off mode
it is set to standby mode.
The measurement is stopped after (60 ±
1) min independently of whether the
ventilation stops automatically.
The energy consumption for the cooling
down period is noted in W∙h for each
heating mode according to Table 1.
Ensure that the following conditions
remain relevant for the duration of the
measurement:
• appliance connected to mains
power for the duration of the test;
• no network is connected to the
product.
Annex H
(informative)
Check of applied microwave energy
during the measurement according to
7.4
H.1 General
Heating up the brick according to 7.4
shall only be done with thermal heating.
It is not allowed
to switch on a
magnetron, not even for a short period.
The sophisticated method to check
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заасны дагуу хэмжих явцад богино
долгионы энерги хэрэглэсэн эсэх
боломжийг шалгах нарийвчилсан арга
нь
магнетроныг
асаасан
эсвэл
унтраасныг нотлох явдал байдаг.
Цахилгаан
хэрэгслийн
хийцээс
шалтгаалан, удаан хугацаанд халаах
үйл явцад богино долгионы энергийг
асаасан эсэхийг сайн тодорхойлох нь
үргэлж
боломжтой
биш
байна.
Тиймээс
урьдчилсан
туршилтад
дараах аргыг хэрэглэж болно.
H.2 Горим
Хэвийн гүйдэл нь 12 мА, хэвийн
хүчдэл нь 6 В-оос бага, нугалсан
дамжуулагч утас бүхий улайсдаг
чийдэнг хэрэглэнэ. Дамжуулагч утасны
уртын хэмжээ нь богино долгионы
үелзлийн уртын хэмжээний хагас
орчим байх учраас чийдэнгийн утсыг
байрлуулсан дунд хэсэгт гүйдлийн
хуваарилалт хамгийн их байна (H.1-р
зургийг үзнэ үү).

possible applied microwave energy
during
the
energy
consumption
measurement according to 7.1 is to
prove whether the magnetron is switched
on and off. Depending on the design of
the appliances it is not always possible to
determine clearly whether the microwave
energy is switched on during the long
lasting heating up process. Therefore the
following method can be used in a pretest.
H.2 Procedure
A filament lamp with a rated current of 12
mA and a rated voltage of less than 6 V
with bended connecting wires is used.
The lengths of the wires are
approximately half of the wave length of
the microwave so the current distribution
is maximum in the middle where the
filament of the lamp is positioned (see
Figure H.1).

Figure H.1 – Filament lamp

H.1-р зураг – Улайсдаг чийдэн
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Түлхүүр үг
c – холбох дамжуулагч утас
x – 50 мм-ээс 60 мм хүртэл хэмжээнд байна

Key
c
x

Тоосгыг
7.4.2.3-т
тайлбарласнаар
бэлтгэж,
7.4.3.1-д
заасны
дагуу
цахилгаан
хэрэгслийн
дотор
байрлуулна. Нойтон тоосгоны дээд
талын гадаргуу дээр улайсдаг чийдэнг
байрлуулдаг. Цахилгаан хэрэгслийг
асааж, тоосгоны температурыг 55 К
хэмээр өсгөх шаардлагатай хугацааны
туршид
7.4.3.1-д
заасны
дагуу
ажиллуулна.
Дараа
нь
цахилгаан
хэрэгслийг
унтрааж, улайсдаг чийдэнд туршилт
хийнэ.
Хэрэв
богино
долгионы
энергийг хэрэглэсэн бол богино
долгионы горимын явцад цахилгаан
орон 12 мА-аас их гүйдлийг үүсгэх
бөгөөд чийдэнгийн утсыг гэмтээнэ.
Эсэргүүцэлтэй
туршилтын
тоног
төхөөрөмж
эсвэл
LED
чийдэнд
зориулсан жижиг хэмжээний шалгах
төхөөрөмжөөр
чийдэнг
турших
боломжтой. Чийдэнгийн утас гэмтээгүй
бол чийдэнг залгуурт залгахад асна.
Эсрэг тохиолдолд богино долгионы
энергийг хэрэглэсэн гэсэн үг юм.
I хавсралт
(мэдээллийн)
Шарах шүүгээний температурыг
шалгахад зориулсан температурын
тохиргоог тэмдэглэх
Самбар дээрх температурын тохиргоог
тэмдэглэхийн
тулд
туйлын
координаттай цаасыг хэрэглэх нь үр
дүнтэй байж болно.
Жижиг дугуй хэсгүүдэд хуваасан,
ерөнхий төвтэй тойрог бүхий туйлын
координаттай цаас нь товчлуурын
эргэн тойронд зөв тэмдэглэгээ хийх

The brick is prepared as described in
7.4.2.3 and placed in the appliance as
described in 7.4.3.1. The filament lamp is
placed on the upper surface of the wet
brick. The appliance is switched on and
operated according to 7.4.3.1 for at least
the time which is necessary to have a
temperature rise in the brick of 55 K.

connecting wire
in the range of 50 mm to 60 mm

The appliance is then switched off and
the filament lamp is tested. If microwave
energy was applied, the electric field
during microwave operation will induce
currents much more than 12 mA, thereby
damaging the filament. The lamp can be
tested with a resistance-test equipment or
with a small tester for LED lamps. The
lamp is put into a socket and the filament
will light up if it is not damaged.
Otherwise this means microwave energy
was applied.

Annex I
(informative)
Marking the temperature setting for
checking the oven temperature
For marking the temperature setting on
the panel, a polar coordinate paper can
be useful.
A polar coordinate paper has concentric
circles divided into small arcs to allow an
exact marking around a knob (see Figure
I.1).
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боломж олгоно (I.1-р зургийг үзнэ үү).
Figure I.1 – Polar coordinate paper – Example

I.1-р зураг – Туйлын координаттай цаас – Жишээ
Ном зүй
IEC 60335-2-6, Ахуйн болон түүнтэй
адилтгах цахилгаан хэрэгсэл –
Аюулгүй ажиллагаа – 2-6-р хэсэг:
Байрлалыг нь өөрчлөхгүй зуух,
ширэм, шарах шүүгээ болон төстэй
цахилгаан хэрэгсэлд тавих тусгай
шаардлага
IEC 60335-2-9, Ахуйн болон түүнтэй
адилтгах цахилгаан хэрэгсэл –
Аюулгүй ажиллагаа – 2-9-р хэсэг:
Грилл, талх шарагч болон зөөврийн
төстэй цахилгаан хэрэгсэлд тавих
тусгай шаардлага
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