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KOETUS 
Koetus suoritettiin 1979-02-05-1979-06-29. Koetuksen aikana mitat-
tiin astiaripesukoneen veden ja sähkön .kulutus, pesu-, huuhtelu - ja 
kuivausvaiheen ISmpötilet, kokdrialS'aika, ääni; koneeseen sopiva bstie-

:.määrä astiayhdistelminä, 'suurin lautanen ja korkein lasi Koneella suo-
fitettiin stendärdin SFS 4143-Astienpesukoneet, suorituskyvyn mittaus-
:menetelmän 'mukaiset kåkeet. Lisäksi suoritettiin peruskokeet sekä 
kattiloiden pesukokeet, joissa samalla tutkittiin koneen tukkeutuminen 

----kaurapuurosta. Koneen• pesu— ja käyttöominaisuudet arvosteltiin. Ko-
neen kestävyyttä ei arvosteltu. Koetuksen päätyttyä 30 pesukerran jäl-
keen suoritettiin lopputarkastus ja todetut viat ilmoitettiin. 

RAKENNE JA TOIMINTA 
Kone on varustettu sivulevyillä ja siihen on saatavissa kansitaso. Sisä-
vaippa on ruostumatonta terästä. Koneessa on kaksi pyörivää suutin-
vartta. 
Kone liitetään ensisijaisesti lämpimän veden johtoon. Koneeseen tule-
van veden lämpötilan ylärajaksi.  valmistaja suosittelee 70° C. Kone 
voidaan liittää myös kylmän veden johtoon, jolloin pesuaika pitenee. 
Vesiliitäntä ja viemäröinti on suoritettava paikallisen vesilaitoksen 
määräysten mukaisesti. Helsingin kaupungin vesilaitos hyväksyy, tar-
kastuslausunto n:o 677, koneen liitettäväksi vesijohtoverkostoon 
ilman takaisinvirtausvaroläitettä.. 
Koneessa on ylivuotosuojä. 
Perusohjelmassa, jossa pesuveden lämpötila on- 65° C, kone suorittaa 
alkuhuuhtelun, virtaushuuhtelLin, pesun, kaksi huuhtelua, loppuun-
huuhtelun ja kuiVauksen. PeruSobjelrnaa voidaan lyhentää jättämällä 
pois alkuhuuhtelu. Ohjelmasese 3-on 'pesu, 2 huuhtblua, loppuhuuhtelu 
ja kuivaus. -Koneella voidaan suorittaa erillinen esihuuhtelu. Kone on 
varustettu laitteella, joka. 'anno.stelee. huuhdeainetta loppuhuuhtelu-
veteen. Huuhdeaineen Määrää .VOideen. säätää. SäätöaSentoja on 4. 
Säiliöllinen huuhdeainetta dittäässäätöasennossa 3 n. 30 pesukertaan. 
Koneen väri on valkoinen Koneen etulevyt voidaan vaihtaa erivärisiksi. 

MITTOJA 

 

  

Valmistusnumero 	  0730 102 006 
Valmistusvuosi  	 1978 
Korkeus  	820...850 mm 
Leveys  	 600 mm 
Syvyys  	 570 mm 
Paino  	 50 kg 
Huuhdeainesäiliön tilavuus  	 200 ml 
Tuloletkun pituus  	 1 620 mm 
Poistoletkun pituus  	 1 500 mm 
Sähköjohdon pituus  	 1 650 mm 
Yhdistetyn veden kierto- ja poistopumpun mootto- 
rin teho valm. ilm. mukaan  	 500 W 
Veden kuumentimen teho valm. ilm. mukaan  	 1 600 W 
Liitäntäteho valm. ilm. mukaan  	 2 100 W 
Tarvittava sulake valm. ilm. mukaan  	 10 A 
Vesijohtoverkoston paine valm. ilm. mukaan  	98...980 kPa 
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Koneeseen,isopivat 14 henkilön ':iliokailii:å'stiätIe 
140 '.esinettä-tai 
j'a-L-Vällhet; 8 -.,,:esihattä'.: ''-tän-Ordrri'FS!`41.43:; rbakeii,$a':'kOkeråS 
käiOtti

.  

tarjOildeatiOite'.' Kbrreeaeen,,SoOiVat'470,;ffirril körkeät•lsit ja I aiitaä'L: 
joideri, lapimitta 	280' Mm. 

MITTAUSTULOKSIA 
Teulukossä11 on esitetty ohjelmien 2 ja 3 mittausolotla.:;gtUldkset.?.'3 

ARVO5TELU 

Taulukkä„.1 Ohjelrnat.2-ja .3. Mittausolot- ja -tulokset.  
:Pr',6giårnnnes 2:-änd‘,...3"TCji-o-urfjåtences and . reåults 

v/..!...-,lil, 	i., 	.,,..,..,..v , 	, 	 ...,—,,..:!.,  
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Tulevan veden 'kovuus 	°dH 
Inlet wåter tiardnees 
Tulevan vedenPairie' 	. 	__kP.a 
Inlet water pressure 
Veden kulutus . 	(11, 
Weter.consurnotion 	._ . 	. 
Sähkön kulutus  	kWh 
Energy ConSymPtion 
Pesuveden suurin lämpötila  	`'C 

,Washing. yyåter 'max. temperetyre .. 
.kliPuhiJUhteiuVeden suurin"Jämp.ötile 	 
'Final ' &jää water 'i-na -. 'terriperature'  
KuivausvaiheeW suurinlämpötilå - 	' 	 ;  ' - ' 
Drying phase max. temperatUre . 	, 
Kokonaisaika:  	.1:min 
Total time 
Ääni pesuvaiheen aikana - 	 - 	dB (A)-  .1 
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Ääni pesuvaiheen aikana   dB (C) 
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Koneen voimakkäih-r ääni .65--dB (A) 
heessa. Koneen ääni on vähän voimaKas::7;,.5)',- IptkiM'i4laiksellak:: 
kokeillun 73 astianpesukoneen joukosta-Valitun,1145.:,edejrapwrh-arkki:;' 
noilla oleVän !astianpesukoneen p 	iTie 	ääh-dri voimakkuuden 
keskiarvo on 60,9 dB (A) ääriarvot 54 ja 67 dB(A). 
Veden kulutuksen vastaava keskiarvo on 5:5i> l';:'ääriarv 	9:.•'ja- 7 , 	, 	. 
1 )  Kotitalouskpneiclen Oäpi arvostellaan seuraavin erY_Qs6.09In brilj4!,!;10(1:1(10; 

melko hiljainen ,(8,9.-..8.0); vähän voimakas : (7 9 70) melko voirfiåkåå 
3/101'5 	 yohåkas 	 \joi-Mä-kas 	 ;. 



PESUKOIEET 

RaYa i ne: 	. 
0,Yritär,I'valit- segitee,r1,1<aajl,pna,o_tijelmejägasa*:;9.ri':alkUbåtjs kIteJu, pasu;.  3 huUhtelua 

Koj-ieen  
koepesuja suoritetaan kaikilla ohjelmilla. 0;esuaineena kälNitetään käLf , 
pallista pesueirietta 30 g pesukertaa kohti. 

PERUSKOKEt: 

FieruskokeisSe pestiin 14 henkilön ruokailuastiat ja -välineet, yhteensä 
131 esinettä, käyttäen"':(itjjel.MW:':-.MtiPipferi likearriisee,n' käj(tattirri 

'riisiä' ja resvaa. Lien'kui 
.Vurnisaika'köMen..ulkopuolella oli 30 min. Tulokset on esitetty taulu-. 
VissaL 2. 	—" 

Taulukko 2. Perup153keiden pesytulokset 
Tebie 2. 	Rbsdits of feihdaMåntal tests 

'Kohde 	, ., 	. ._ 
Object 	''''' 	' ! 	•-i•-• 

Arvo'stelu 
Rating 

Puhd 	
-,!.:,'• 

. iturnineh• ruokaliasta 	  
qi9PriiiigLfirri.'f0Pc.hs. 	;,•!'•: 	! •.,-: 

, 
erittä i n:; hyvä 
very, good 

Astioidenutidestaan likaanturhinen 	  
' Re,Uncleahing; af-  dishes 

vähän 
little 

KATTILAKOkEET 
. lattiloi;clen pesussa pestiin .7.,henkilön astiat ja Välineet y 	a3 å 
esinettä sekä ',2 kättilea`käyttäen ohjelmaa 2 Lian kuivbMisäika koneen 
ulkopuolella Öli,24 tUntia tulokset on eajtettY:taUlUkossal  

Tedlukko .:3. Kattilåkokeideh pesutulokset 
Table 3. 	 washing reSults : 	- 	 ; 

, 
Kohde 	! 
Object 	' 	. 

: 

ArvoSteiu , 
Ratind 

,. . 
- 

- 	 ' 
hyvä 
good 

	

Kditiloiden puhdistuminen kaurapuurosta 		 
. Pot pleaning;_ficm _qats, perti,dge, _,._ 	., 

J A`-'sii.Ol.dach riid-ard'ätää h I i 	eantpmin'ati-• rP.IP.'-'.' 
l'Ra':.•Ontleanin'Wbf:.dEshea!±?=, 	...j::::•0>il) 

., 

- 	: 
r.E."-::!...-.:.!:: 

jonkin Verran 
, . !some»  

••• 

!! 	 •••••,.".! 

S.tndin414 jskokissa, jotka vast'aavat- 
ååtiåstoa. Nådaihe.årila 

käytettiin kai4'PalliSta 	 4/101 



diStUi:niseSta ja kuivurnisesta on esitetty taulukossa 4. Arvostelu-. .  
asteikko on 0...1, jossa 1' on paras. 

'kuiVUi-riåtUlokset'-stahdardin SPS 4143 mukaan. 
';'- ''1,-1-1:ilaVani'Vedeli`lärriPötila':olii 62°: C , 	' 	. 

Tåble 	vWashing and&ying: results; Standard SFS.  4143. 
'The inlet water temperature was 62°:b 

. 	, :,,.,,.., i'dcle 	I 	'"" 	93.....' 	- '' 
Obj'eät'j 

-- 	'' 
f" 6- 	,- 

, 	 . 

' '' . 	' Ånlostelu 	0. , .1 	- 
.(,. 	',, 	, jRatings 	0....1:*::', 	, 

p'esiitulokpet -- VVashing 	resultå ,,,. 	d., , Posliiriiesineet — Dishware 	  6,95 
Lasit — Glassware 	  0,91 
Ruokailuvälineet -- Cutlery 	  
. 	, 	. 	.. 	. 0,94 

' 
Puhdisiumisluku — Cleaning index 	 0,95 , 	,. 	:,'mi',..... 	,...!'. 	,„ 	..: 	., 	,,, 	,:::-, v, , i,r'• 	, 	..3 , , 	:: , KuivUrniStUlOkset ,--brying.:results 	: 	i' l  ' 

Popliiniesineet — Dishware 	.:-.....):-. .. . .... . ..... 6,70 Lasit.--. Glaswar 065  Ruoka.ilUVälineet -L'CUilery 	' r'''' 0,77 

kuivurnislUki,f --.Drying-lfideX .,. 	..:,..'..-.,.,.' . : ... ....: 
, 

, 	-, 0,73 

Tulevan veden lä`rnPotilan,olles'sa,20°.'C:puhdistumisluku oli 0,96. 

KÄYTTÖOMINAISUUDET 

Jätesiivifän . irrOttaminenr:puhdistusta varten on helppoa, mutta puh-
distarninen,`,: hienian jhankalaa.:. 

Kone ahri'dtelee-"Paåti- ja himhdeainatta aina, kun valintakytkimestä 
kierretännOStOköhdan'yli. Tästä 6'n haittaa,' jos koneella suorite-
taan useampia erillisia esihuuhtpluja. 

Koneesså ei olå 'ohjelman päättYrnistä osOittavaa hierkkivaloa. 

Alemman .ästiatelineen tukitaptt ovat liian taipuisat.ja:vääntyilevät ras- 
kaamPlen aStioiden painosta. 	— 	' 

Alammanastiatelinden Iiikuttalu on• hieman hankalaa; koska kannatus-
kiskot ovat liian lyhyet. 

Suomen kielista käyttöohjetta ei ollut koetuksen aikana käytettävissä. 

LOPPUTÄRKASTUS 

Lopputarkastuksen yhteydessä n. 30 -pesiikerranlälkeen.. ei todettu.-: 
mitään •kulumisia eikä vioittumisia 

Köneerf:purkaminen jas,osieryi.rrottarnjrien.huoftoja korjaustöitä varten, 5/1015 j 	rpn melko helppoa ja •koneen rakenne 	 • 	• 



TiiviåtLNIA • 
Bosch .R 400-astianpesukoneen sisävaippa on ruosturpatonta, terästä 
Koneeseen sopii 1.0".henkilön,SFS-astiato..Yesiliitäntä.pn ensisijaisesti 
lämpimän veden johtoon,. Valmistajaft;,suösittelerne..;.tule.y46 - Veden' 
lämpötilan yläraja on 70° C.'Kåne voidaan; Iiittää-nnyös,  kylmäri.:Veden- 
johtoon, jolloin pesuaika pitenee.-  - 	''"- '• 	 .f"-" 
Vesijohtoverkoston,:vähimmäispaine on -98 kPa...,Köneen ääni .„. pesu- 
vaiheen 	oli -;64dB(A) ja on-vähän voimals,.,  
Pesuorninaisuudet '61K/et -erittäin -hyvät 9;3 
Koneen .käyttöominaisuudet olivat kohtalaisen hyvät 3) 

SAM MANFATTNING 
Boscf-*-R -400-diåkrneskinen hei' en behälläre av rostfriträtäL 
rymmer 10 SFS-kuvert. Maskinen ansluts i första:hand-Aill varmVatten,..! 
som inte bör ha en högre ternperatur än 70° C. Mååkin'ån ken ocks 
anslutas till kallvatten, men kallvattenanslutningen 
Trycket i Vattehledningen skall vara minst• 98 kPa: Under diskrnornentr 
var bullret från maekinen 64 dB(A), vilket kan bedömas:som 

	

. 	.nägot„ 
högt. 
Maskinens "diskeffekt Var mYcket,god;',9".3.,poäng.av.1:2)'-i 
Maskinens bruksegenskaper ken bedömas som tämligeh goda2).: 

CONCLUSIONS 
The lining df Bosch R 400-dishwaåher is cif stainless -
a 10 persons' SFS-place setting. The maschine.isto ibe connected 
primarily.to.the warm water eupply.:  Wthe machine .is,iconnected,=tc, 
the cold -  water •supply, the washing,Stinne willbe longer The water  
pressure should be at least 98 kPa. The noisedaye-cl.bwtbe MaChine , 	, 
during the washing , phase was 64 dB(A), which \n/a rated fairly 
strong. 
The washihg C.erformance was very 	 points,-maxinium 
points 2). 	 : 

The functional performande of the machine.was, rated-tairiv qood 

Helsinki197968-08 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetuttajan ilmoituksen mukaan: 
, 

— Astianpesykpneelle on määräehdoin 1.  vuoden takuu. 
— Korieitä hUdIteVet Oy Älftan Ah'keskirieheiöltö"lielSingiseä je .n. 55 , 

huoltoliikettä eri puolilla' SU'Oi-nee. 	 !,-; 	 6/1015: 



mega = M = 1000000 
kilo = k = 1000 

milli = m = 0.001 
mikro = = 0,000001 

SI-yksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 

Sl-yksikkö SI-yksikkö 
1 N = 0,10 kp 1 kp = 9,81 N 
1 kW = 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
1 W = 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
1 Nm = 0,10 kpm 1 kpm = 9.81 Nm 
1 MJ = 0.28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2  1 kp/cm2  = 0,10 MPa 
1 	Pa = 0,10 mm H20 1 mm H20 = 9,81 Pa 
1 	kPa = 7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 kPa 
1 g/kWh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 

Etuliitteitä 

2) Pesuominaisuudet 
arvostellaan seuraavin 
arvosanoin: 
erittäin hyvä 	10 ...9,0 
hyvä 	 8,9...8,0 
kohtalaisen hyvä 7,9...7,0 
tyydyttävä 	6,9...6,0 
runsaasti 
huomauttamista 5,9...5.0 

huono 	 4,9...4,0 

2 ) Diskeffekten bedöms 
enligt följande skala: 

mycket god 
god 
tämligen god 
nöjaktig 

mycket att anmärka 
dålig 

2) Washing characteristics 
ratings: 

very good 
good 
fairly good 
satisfactory 

many remarks 
poor 

3) Käyttöominaisuudet 
arvostellaan seuraavin 
arvosanoin: 

erittäin hyvä 
hyvä 
kohtalaisen hyvä 
tyydyttävä 
runsaasti huomauttamista 
huono 

3) Bruksegenskaperna 
bedöms enligt följande 
skåla: 

mycket god 
god 
tämligen god 
nöjaktig 
mycket att anmärka 
dålig 

3 ) The functional 
performance ratings are: 

very good 
good 
fairly good 
satisfactory 
many remarks 
poor 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja 
tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei 
ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslai-
toksen kussakin tapauksessa erikseen .antamaa kirjallista lupaa. 



Helsinki 1979. Valtin painatuskeskus 


