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FOAIA PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA UE 1059/2010

Denumirea furnizorului / marca Hansa

Tip ZWM 407 WH / ZWM 407 IH

Capacitatea nominală 9

Clasa eficienței energetice 1 A+

Consumul anual de energie elctrică în kWh (AEC) ( 280 cicluri)2 222

Consumul de energie în timpul unui ciclu standard de spălare (Et) 
(kWh pentru un ciclu) 0,5

Consumul de energie în tribul oprit (W) (Po) 0,5

Consumul de energie în tribul de veghe (W) (Pl) 0,78

Consumul anual de apă în litri (AWC) ( 280 cicluri)3 2520

Clasa efectivităţii de uscare4 A

Denumirea programului standard5 ECO

Durata programului ciclului standard [min] 175

Durata tribului de veghe [min] -

Nivelul de zgomot dB (A) 47

Echipament prevăzut pentru a putea fi incorporat -

Înălţime [mm] 845

Înălţime (fără blat) [mm] 815

Lăţime [mm] 448

Adâncime [mm] 600

Tensiunea de alimentare/frecvenţa 230 V / ~ 50 Hz / 10A

Presiunea apei de alimentare 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Puterea maximală [W] 1930

Puterea dispozitivului de încălzire [W] 1800

Puterea pompei de spălare [W] 50

Puterea pompei de evacuare [W] 30

Protecţie [A] 10

Masa netă [kg] 40

1)  A+++ (cea mai înaltă clasă de eficienţă energetică) până la D (cea mai mică clasă de eficienţă energetic)
2)  Consumul anual de energie, pe baza a 280 de cicluri de spălare cu umplere cu apă rece şi consumul de 

energie în timpul folosirii triburilor economice. Consumul real de energie depinde de modul de exploatare a 
dispozitivului.

3)  Consumul anual de apă pe baza a 280 de cicluri de spălare standard. Consumul real de apă depinde de modul 
de exploatare a dispozitivului.

4)  A (cea mia mare clasă de eficienţă) până la G (cea mai mică clasă de eficienţă)
5)  Acest program este corespunzător pentru spălarea vaselor normal murdare şi este programul cel mai eficient 

având în vedere consumul de energie şi apă pentru acest tip de vase.
 
În versiunea actuală, în momentul livrării dispozitivul îndeplineşte normele europene şi cerinţele directivelor:
 - LVD 2006/95/EC
 - EMC2004/108/EC
 - EUP 2009/125/EC
 Aceste valori au fost măsurate în conformitate cu normele în condiţii de funcţionare specifice.
 Rezultatele pot varia considerabil în funcție de cantitatea şi murdăria vaselor, duritatea apei, cantitatea de 

detergent, etc
 Această instrucţiune a fost elaborată pe baza standardelor și reglementărilor Uniunii Europene.
 Producătorul își rezervă dreptul de a modifica construcţia și datele tehnice ale dispozitivului.


