Konsumentguide
tvättmaskiner

När du ska köpa ny tvättmaskin
hjälper energimärkningen dig att
göra ett energismart val. Tvättmaskiner har nya generationen
energimärkning med skalan A–G och
QR-kod. Här har Energimyndigheten
samlat några tips.
Hur ofta du tvättar påverkar energianvändningen.
Välj det energimärkta tvättprogrammet som heter
Eco 40–60. Då vet du att du får både en låg energianvändning och ett bra tvättresultat.

Tips för tvättmaskiner
• Tvätta med fylld maskin, det är energismart
och du behöver inte tvätta lika ofta.

Med stöd från Europeiska unionens
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• De flesta tvättmaskiner rymmer väldigt mycket
tvätt. Välj en tvättmaskin med lagom kapacitet
beroende på dina behov.
• Välj en tvättmaskin med bra centrifugering,
centrifugeringseffektiviteten visas på energimärkningen. Med bra centrifugering går det snabbare
att få tvätten torr och energianvändningen för att
till exempel torktumla tvätten minskar.
• På energimärkningen kan du se energianvändningen
för 100 tvättar och programtiden för det energimärkta tvättprogrammet Eco 40–60.

Energimärkning i butiker,
e-handel och reklam
Sedan 1 mars 2021 har tvättmaskiner nya
generationen energimärkning med skalan A–G,
där A är effektivast. Reglerna om energimärkning
gäller i butiker, e-handel och i reklam.

Nya generationen energimärkning för tvättmaskiner

Scanna QR-koden med en
smart mobiltelefon för att se
produktinformationsbladet.

Energiklass på skalan A–G,
exemplet visar energiklass B.

Energianvändning i
kilowattimmar (kWh) för 100
tvättar med programmet
”Eco 40–60”.

Vattenförbrukning i liter per
tvätt med programmet
”Eco 40–60”.

Hur mycket tvätt som ryms i
maskinen anges i kilo (kg).

Buller visas både som antal
decibel och på skalan A–D,
där A betyder lägre ljud än D.

Effektivitetsklass för
centrifugering med
programmet ”Eco 40–60”.

Buller vid centrifugering
Beroende på var tvättmaskinen är placerad är ljudnivån mer eller mindre viktig. På energimärkningen
visas buller när tvättmaskinen centrifugerar, både
i antal decibel och med en bokstav på skalan A–D.
En ökning med 3 dB är knappt hörbar för det mänskliga örat. En ökning med 10 dB upplevs som dubbelt
så högt. En tvättmaskin med klass B för buller har
lägre ljudnivå än en med klass C.

Energimärkningen hjälper konsumenter
I mer än 25 år har energimärkningen hjälpt
konsumenter att göra energismarta val.
När du ska köpa ny tvättmaskin så välj bland
de mest energieffektiva modellerna som finns
på marknaden idag eftersom du kommer att
använda den under många år.
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Innehållet i denna publikation är inte lagligt bindande och speglar kanske inte EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska
kommissionen ansvarar för hur informationen används. I yttersta fall avgörs ärenden om tolkningar i EU-domstolen.
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Tid i timmar och minuter för
programmet ”Eco 40–60”.

