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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2006/40/
EF	av	17.	mai	2006	om	utslipp	fra	klimaanlegg	i	motorvogner	
og	om	endring	av	rådsdirektiv	70/156/EØF(1),	særlig	artikkel	7	
nr.	1,	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Direktiv	2006/40/EF	er	et	av	særdirektivene	i	henhold	til	
framgangsmåten	 for	 EF-typegodkjenning	 som	 fastsatt	 i	
direktiv	70/156/EØF(2).

2)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2006/40/EF	 skal	 kjøretøyer	
med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	 på	 mer	 enn	 150,	 typegodkjennes	 når	 det	
gjelder	 utslipp	 fra	 disse	 klimaanleggene.	 I	 direktivet	
fastsettes	også	grenseverdier	for	lekkasjevolum	fra	slike	
anlegg.	Det	er	derfor	nødvendig	å	fastsette	en	harmonisert	
deteksjonsprøving	 for	 å	 måle	 lekkasjevolumet	 av	 slike	
gasser	og	vedta	de	bestemmelsene	som	er	nødvendige	for	
å	gjennomføre	direktiv	2006/40/EF.

3)	 I	 henhold	 til	 direktiv	 2006/40/EF	 er	 det	 fra	 en	
bestemt	 dato	 forbudt	 å	 markedsføre	 nye	 kjøretøyer	
med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	 på	 mer	 enn	 150.	 For	 øyeblikket	 er	 HFK-
134a	den	eneste	identifiserte	fluorholdige	gassen	med	et	
potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150.	Det	bør	
derfor	fastsettes	en	lekkasjedeteksjonsprøving	for	nevnte	
gass.

4)	 Tiltakene	 fastsatt	 i	 denne	 forordning	 er	 i	 samsvar	med	
uttalelse	 fra	 Komiteen	 for	 tilpasning	 til	 den	 tekniske	
utvikling	—

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 161	 av	 22.6.2007,	 s.	 33,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 3/2008	 av	 1.	 februar	 2008	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	
nr.	33,	12.6.2008,	s.	4.

(1)	 EUT	L	161	av	14.6.2006,	s.	12.
(2)	 EFT	L	42	av	23.2.1970,	s.	1.	Direktivet	sist	endret	ved	direktiv	2006/96/EF	

(EUT	L	363	av	20.12.2006,	s.	81).

VEDTATT	DENNE	FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved	denne	forordning	fastsettes	visse	tiltak	for	gjennomføringen	
av	artikkel	4	og	5	i	direktiv	2006/40/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I	denne	forordning	menes	med:

1.	 «kjøretøytype	 med	 hensyn	 til	 utslipp	 fra	 klimaanlegg»	
en	 gruppe	 kjøretøyer	 som	 ikke	 skiller	 seg	 fra	 hverandre	
med	hensyn	til	det	kjølemiddelet	som	blir	brukt,	eller	med	
hensyn	til	andre	vesentlige	egenskaper	ved	klimaanlegget,	
eller	med	hensyn	til	fordampingssystemet,	det	vil	si	om	det	
er	én	eller	to	fordampere,

2.	 «type	 klimaanlegg»	 en	 gruppe	 klimaanlegg	 som	 ikke	
skiller	 seg	 fra	 hverandre	 med	 hensyn	 til	 produsentens	
handelsnavn	 eller	 firma,	 eller	med	 hensyn	 til	 de	 aktuelle	
lekkasjeutsatte	delene	som	inngår,

3.	 «lekkasjeutsatt	del»	en	av	følgende	deler	i	et	klimaanlegg	
eller	en	enhet	sammensatt	av	slike	deler:

a)	 slange	med	klemmeinnretning,

b)	 de	enkelte	koplingene,	hann	eller	hunn,

c)	 ventiler,	brytere	og	følere,

d)	 termiske	ekspansjonsventiler	med	tilkoplinger,

e)	 fordamper	med	eksterne	tilkoplinger,

f)	 kompressor	med	tilkoplinger,

g)	 kondensator	 med	 integrert	 tørker	 som	 trenger	
regelmessig	vedlikehold,

h)	 mottaker/tørker	med	tilkoplinger,

i)	 akkumulator	med	tilkoplinger,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 706/2007

av 21. juni 2007

om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF, av administrative 
bestemmelser om EF-typegodkjenning av kjøretøyer og av en harmonisert prøving for å måle 

lekkasje fra visse klimaanlegg(*)
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4.	 «type	 lekkasjeutsatt	 del»	 en	 gruppe	 lekkasjeutsatte	
deler	 som	 ikke	 skiller	 seg	 fra	 hverandre	 med	 hensyn	 til	
produsentens	handelsnavn	eller	firma,	eller	med	hensyn	til	
de	lekkasjeutsatte	delenes	hovedfunksjon.

Lekkasjeutsatte	deler	som	er	framstilt	av	forskjellige	materialer	
eller	kombinasjoner	av	 forskjellige	 lekkasjeutsatte	deler,	 skal	
anses	 å	 tilhøre	 samme	 type	 lekkasjeutsatt	 del	 som	 definert	 i	
nr.	4	i	første	ledd,	forutsatt	at	de	ikke	øker	lekkasjevolumet.

Artikkel 3

EF-typegodkjenning av deler

Medlemsstatene	kan	ikke	på	grunnlag	av	utslipp	fra	klimaanlegg	
nekte	 å	 gi	EF-typegodkjenning	 for	 en	 type	 lekkasjeutsatt	 del	
eller	en	type	klimaanlegg	dersom	de	overholder	bestemmelsene	
i	denne	forordning.

Artikkel 4

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
deler

1.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 framlegge	
søknaden	 om	 EF-typegodkjenning	 for	 en	 type	 lekkasjeutsatt	
del	eller	et	klimaanlegg	for	typegodkjenningsmyndigheten.

Søknaden	 skal	 utarbeides	 i	 samsvar	 med	 det	 mønsteret	 for	
opplysningsdokumentet	som	er	angitt	i	del	1	i	vedlegg	I.

2.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 sende	 inn	 et	
eksemplar	av	den	lekkasjeutsatte	delen	eller	det	klimaanlegget	
som	 skal	 godkjennes,	 til	 den	 tekniske	 instansen	 som	 er	
ansvarlig	for	å	gjennomføre	typegodkjenningsprøvingen.

For	 å	 gjennomføre	 prøvingen	 skal	 det	 benyttes	 et	 eksemplar	
som	representerer	høyeste	lekkasjevolum	(heretter	kalt	«verst	
tenkelige	eksemplar»).

3.	 Dersom	de	relevante	kravene	er	oppfylt,	skal	det	utstedes	
en	 EF-typegodkjenning	 samt	 et	 typegodkjenningsnummer	
i	 samsvar	 med	 det	 nummereringssystemet	 som	 er	 angitt	 i	
vedlegg	VII	til	direktiv	70/156/EØF.

En	medlemsstat	kan	ikke	gi	samme	nummer	til	en	annen	type	
lekkasjeutsatt	del	eller	et	klimaanlegg.

4.	 Ved	anvendelse	av	nr.	3	skal	typegodkjenningsmyndigheten	
utstede	et	EF-typegodkjenningsdokument	 for	deler	 i	 samsvar	
med	mønsteret	angitt	i	del	2	i	vedlegg	I.

Artikkel 5

EF-typegodkjenningsmerke for deler

Alle	 lekkasjeutsatte	 deler	 eller	 klimaanlegg	 som	 samsvarer	
med	 en	 type	 som	 det	 er	 utstedt	 en	 EF-typegodkjenning	
for	 i	 henhold	 til	 denne	 forordning,	 skal	 være	 påført	 et	
EF-typegodkjenningsmerke	 for	 deler	 som	 angitt	 i	 del	 3	 i	
vedlegg	I.

Artikkel 6

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av 
et kjøretøy med hensyn til utslipp fra et klimaanlegg

1.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 framlegge	
søknaden	om	EF-typegodkjenning	for	et	kjøretøy	med	hensyn	
til	utslipp	fra	et	klimaanlegg	for	typegodkjenningsmyndigheten.

Søknaden	 skal	 utarbeides	 i	 samsvar	 med	 det	 mønsteret	 for	
opplysningsdokumentet	som	er	angitt	i	del	4	i	vedlegg	I.

2.	 Produsenten	 eller	 dennes	 representant	 skal	 sammen	
med	 søknaden	 sende	 inn	 et	 verst	 tenkelig	 eksemplar	 av	
den	 komplette	 kjøretøytypen	 som	 skal	 godkjennes,	 dersom	
det	 gjelder	 prøving	 av	 et	 helt	 kjøretøy,	 eller,	 dersom	 det	
gjelder	prøving	av	en	del,	typegodkjenningsdokumenter	for	de	
relevante	lekkasjeutsatte	delene	eller	for	klimaanlegget.

3.	 Dersom	de	relevante	kravene	er	oppfylt,	skal	det	utstedes	
en	 EF-typegodkjenning	 samt	 et	 typegodkjenningsnummer	 i	
samsvar	med	 nummereringssystemet	 angitt	 i	 vedlegg	VII	 til	
direktiv	70/156/EØF.

En	 medlemsstat	 kan	 ikke	 gi	 samme	 nummer	 til	 en	 annen	
kjøretøytype.

4.	 Ved	anvendelse	av	nr.	3	skal	typegodkjenningsmyndigheten	
utstede	 et	 EF-typegodkjenningsdokument	 i	 samsvar	 med	
mønsteret	angitt	i	del	5	i	vedlegg	I.
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Artikkel 7

Harmonisert lekkasjedeteksjonsprøving 

Den	 harmoniserte	 lekkasjedeteksjonsprøvingen	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 fastslå	 om	 høyeste	 tillatte	
lekkasjevolum	nevnt	 i	 artikkel	5	nr.	2	og	artikkel	5	nr.	3	 i	direktiv	2006/40/EF,	er	blitt	overskredet,	er	
fastsatt	i	vedlegg	II	til	denne	forordning.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

Denne	forordning	trer	i	kraft	den	20.	dag	etter	at	den	er	kunngjort	i	Den europeiske unions tidende.

Denne	forordning	får	anvendelse	fra	5.	januar	2008.

Denne	forordning	er	bindende	i	alle	deler	og	kommer	direkte	til	anvendelse	i	alle	medlemsstater.

Utferdiget	i	Brussel,	21.	juni	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

_________
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Liste over vedlegg

Vedlegg	I	 Administrative dokumenter for EF-typegodkjenning

Del	1:	 Opplysningsdokument	—	EF-typegodkjenning	av	deler

Del	2:	 EF-typegodkjenningsdokument	(del)

Del	3:	 EF-typegodkjenningsmerke	for	deler

Del	4:	 Opplysningsdokument	—	EF-typegodkjenning	av	et	kjøretøy

Del	5:	 EF-typegodkjenningsdokument	(kjøretøy)

Vedlegg	II	 Tekniske bestemmelser om undersøkelse av lekkasje fra klimaanlegg

	 Tillegg:	 Kalibrering av utstyr for tetthetsprøving

___________
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 VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE DOKUMENTER FOR EF-TYPEGODKJENNING

DEL	1

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et klimaanlegg eller en del som inngår i 
klimaanlegget

Følgende	opplysninger	skal	eventuelt	gis	i	tre	eksemplarer	og	følges	av	en	innholdsfortegnelse.	Eventuelle	tegninger	
skal	 være	 i	 passende	målestokk,	 være	 tilstrekkelig	 detaljerte	 og	 leveres	 i	A4-format	 eller	 brettet	 til	 den	 størrelsen.	
Eventuelle	fotografier	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte.

Dersom	delene	har	elektronisk	styring,	skal	deres	funksjoner	spesifiseres.

0.	 GENERELT

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):	..................................................................................................................................

0.2.	 Type:		.......................................................................................................................................................................

0.2.1.	 Eventuell(e)	handelsbetegnelse(r):		.........................................................................................................................

0.2.2.	 Materiale	i	delen:		...................................................................................................................................................

0.2.3.	 Tegning	eller	diagram	av	en	del:		...........................................................................................................................

0.2.4.	 Delens	referanse-	eller	delenummer:		.....................................................................................................................

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:		..............................................................................................................................

0.7.	 Plassering	av	og	festemåte	for	EF-typegodkjenningsmerket:		...............................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		.....................................................................................

9.	 KAROSSERI

9.10.8.	 Lekkasje	i	g/år	for	den	lekkasjeutsatte	delen/klimaanlegget	(dersom	produsenten	gjennomfører	prøvingen)(1):

(1)	 Stryk	 det	 som	 ikke	 passer.	 Fyll	 bare	 ut	 dersom	 delen/anlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	med	 et	
potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150.
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DEL 2

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Melding	om:

–	 typegodkjenning

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	 en	 type	kjøretøy/del/separat	 teknisk	enhet(1)	 i	henhold	 til	direktiv	2006/40/EF,	 som	gjennomført	ved	 forordning	
(EF)	nr.	706/2007(1).

Typegodkjenningsnummer		..................................................................................................................................................

Begrunnelse	for	utvidelse		...................................................................................................................................................

 DEL I

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):		................................................................................................................................

0.2.	 Type:		.....................................................................................................................................................................

0.2.1.	 Eventuell(e)	handelsbetegnelse(r):		.......................................................................................................................

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		............................

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:		.............................................................................................................................

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter:		.................................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		...................................................................................

 DEL II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	(se	tilføyelse)

2.	 Teknisk	instans	ansvarlig	for	prøvingene:		............................................................................................................

3.	 Prøvingsrapportens	dato:		......................................................................................................................................

4.	 Prøvingsrapportens	nummer:		................................................................................................................................

5.	 Eventuelle	merknader:	(se	tilføyelse)

6.	 Sted:		......................................................................................................................................................................

7.	 Dato:		.....................................................................................................................................................................

8.	 Underskrift:		...........................................................................................................................................................

9.	 Innholdsfortegnelsen	for	den	opplysningspakken	som	finnes	hos	godkjenningsmyndigheten,	og	som	utleveres	
på	forespørsel,	er	vedlagt.

__________

Tilføyelse

til	EF-typegodkjenningsdokument	nr.	…

om typegodkjenning av et klimaanlegg eller en lekkasjeutsatt del i samsvar med direktiv 2006/40/EF

1.	 Tilleggsopplysninger

1.1.	 Kort	beskrivelse	av	anlegget	eller	den	lekkasjeutsatte	delen:		

1.2.	 Lekkasje	i	g/år(2):		.......................................................................................................................................................

1.3. Merknader: (f.eks.	gyldig	for	venstrestyrte	og	høyrestyrte	kjøretøyer): 	...................................................................

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
(2)	 Fyll	bare	ut	dersom	anlegget	er	konstruert	for	å	inneholde	fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	mer	

enn	150.
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DEL	3

EF-TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER

1.	 GENERELT

1.1.	 EF-typegodkjenningsmerke	for	deler	består	av

1.1.1.	 et	rektangel	med	bokstaven	«e»	innskrevet,	fulgt	av	identifikasjonsnummeret	eller	nasjonalitetsbokstavene	for	
medlemsstaten	som	har	gitt	EF-typegodkjenningen:

1	 for	Tyskland

2	 for	Frankrike

3	 for	Italia

4	 for	Nederland

5	 for	Sverige

6	 for	Belgia

7	 for	Ungarn

8	 for	Tsjekkia

9	 for	Spania

11	 for	Det	forente	kongerike

12	 for	Østerrike

13	 for	Luxembourg

17	 for	Finland

18	 for	Danmark

19	 for	Romania

20	 for	Polen

21	 for	Portugal

23	 for	Hellas

24	 for	Irland

26	 for	Slovenia

27	 for	Slovakia

29	 for	Estland

32	 for	Latvia

34	 for	Bulgaria

36	 for	Litauen

49	 for	Kypros

50	 for	Malta

1.1.2.	 Nær	 rektangelet	 skal	 det	 dessuten	 være	 påført	 «basisgodkjenningsnummer»,	 som	 er	 beskrevet	 i	 del	 4	 av	
typegodkjenningsnummeret	nevnt	i	vedlegg	VII	til	direktiv	70/156/EØF,	samt	to	foranstående	sifre	som	angir	
løpenummeret	på	den	seneste	viktige	tekniske	endringen	av	direktiv	2006/40/EF	eller	denne	forordning	på	det	
tidspunktet	da	EF-typegodkjenningen	for	deler	ble	gitt.	For	denne	forordning	er	løpenummeret	00.
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1.2.	 EF-typegodkjenningsmerket	for	deler	skal	være	lett	leselig	og	ikke	kunne	fjernes.

2.	 EKSEMPEL	PÅ	EF-typegodkjenningsmerke	for	deler

a	≥	8	mm	eller	minst	2,5	mm	dersom	8	mm	ikke	passer.

Typegodkjenningsmerket	ovenfor	angir	at	den	aktuelle	delen	er	blitt	godkjent	i	Tyskland	(e1)	med	
godkjenningsnummer	2439.	De	to	første	sifrene	(00)	angir	at	denne	delen	ble	godkjent	i	samsvar	med	denne	
forordning.
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DEL	4

MØNSTER

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til utslipp fra dets 
klimaanlegg

Følgende	opplysninger	skal	eventuelt	gis	i	tre	eksemplarer	og	følges	av	en	innholdsfortegnelse.	Eventuelle	tegninger	
skal	 være	 i	 passende	målestokk,	 være	 tilstrekkelig	 detaljerte	 og	 leveres	 i	A4-format	 eller	 brettet	 til	 den	 størrelsen.	
Eventuelle	fotografier	skal	være	tilstrekkelig	detaljerte.

Dersom	delene	har	elektronisk	styring,	skal	deres	funksjoner	spesifiseres.

0.	 GENERELT

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):		.........................................................................................................................

0.2.	 Type:		..............................................................................................................................................................

0.2.1.	 Eventuell(e)	handelsbetegnelse(r):		................................................................................................................

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		.....................

0.3.1.	 Merkingens	plassering:		..................................................................................................................................

0.4.	 Kjøretøygruppe:		.............................................................................................................................................

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:		......................................................................................................................

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter		...........................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):

9.	 KAROSSERI

9.10.8.	 Klimaanlegget	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	 fluorholdige	 klimagasser	 med	 et	 potensial	 for	 global	
oppvarming	på	mer	enn	150.	JA/NEI(1)

	 Gass	brukt	som	kjølemiddel:		.........................................................................................................................

	 Dersom	JA,	fyll	ut	følgende	punkter

9.10.8.1.	 Tegning	 og	 kort	 beskrivelse	 av	 klimaanlegget,	 herunder	 de	 lekkasjeutsatte	 delenes	 referanse-	 eller	
delenummer	og	opplysninger	om	materiale:		.................................................................................................

9.10.8.2.	 Klimaanleggets	lekkasje	i	g/år:		.....................................................................................................................

9.10.8.2.1.	 Ved	 prøving	 av	 den	 lekkasjeutsatte	 delen:	 liste	 over	 lekkasjeutsatte	 deler	 med	 angivelse	
av	 tilhørende	 referanse-	 eller	 delenummer	 og	 opplysninger	 om	 materiale,	 med	 respektive	 årli-
ge	 lekkasjer	 samt	 opplysninger	 om	 prøvingen	 (f.eks.	 prøvingens	 rapportnummer,	 godkjennings-	
nummer	osv.):		................................................................................................................................................

9.10.8.2.2.	 Ved	 prøving	 av	 anlegget:	 referanse-	 eller	 delenummer	 og	 opplysninger	 om	 materiale	 for	 anleg-
gets	 deler	 samt	 opplysninger	 om	 prøvingen	 (f.eks.	 prøvingens	 rapportnummer,	 godkjennings-	
nummer	osv.):		................................................................................................................................................

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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DEL	5

MØNSTER

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

(største	format:	A4	(210	×	297	mm))

Melding	om:

–	 typegodkjenning

–	 utvidelse	av	typegodkjenning(1)

–	 nektelse	av	typegodkjenning(1)

–	 tilbakekalling	av	typegodkjenning(1)

for	 en	 type	kjøretøy/del/separat	 teknisk	enhet(1)	 i	henhold	 til	direktiv	2006/40/EF,	 som	gjennomført	ved	 forordning	
(EF)	nr.	706/2007.

Typegodkjenningsnummer		..................................................................................................................................................

Begrunnelse	for	utvidelse:		..................................................................................................................................................

  DEL I

0.1.	 Merke	(produsentens	firma):		................................................................................................................................

0.2.	 Type:		.....................................................................................................................................................................

0.2.1.	 Eventuell(e)	handelsbetegnelse(r):		.......................................................................................................................

0.3.	 Typebetegnelse,	dersom	det	er	merket	på	kjøretøyet/delen/den	separate	tekniske	enheten(1)		............................

0.3.1.	 Merkingens	plassering:		.........................................................................................................................................

0.4.	 Kjøretøygruppe:		....................................................................................................................................................

0.5.	 Produsentens	navn	og	adresse:		.............................................................................................................................

0.7.	 Plassering	 av	 og	 festemåte	 for	 EF-typegodkjenningsmerket	 for	 eventuelle	 deler	 og	 separate	 tekniske	
enheter:		.................................................................................................................................................................

0.8.	 Monteringsanleggets	(monteringsanleggenes)	adresse(r):		...................................................................................

 DEL II

1.	 Eventuelle	tilleggsopplysninger:	(se	tilføyelse)

2.	 Teknisk	instans	ansvarlig	for	prøvingene:		............................................................................................................

3.	 Prøvingsrapportens	dato:		......................................................................................................................................

4.	 Prøvingsrapportens	nummer:		................................................................................................................................

5.	 Eventuelle	merknader:	(se	tilføyelse)

6.	 Sted:		......................................................................................................................................................................

7.	 Dato:		.....................................................................................................................................................................

9.	 Innholdsfortegnelsen	for	den	opplysningspakken	som	finnes	hos	godkjenningsmyndigheten,	og	som	utleveres	
på	forespørsel,	er	vedlagt.

__________

Tilføyelse

til	EF-typegodkjenningsdokument	nr.	…

om typegodkjenning av et kjøretøy i samsvar med direktiv 2006/40/EF

1.	 Tilleggsopplysninger

1.1.	 Kort	beskrivelse	av	kjøretøytype	med	hensyn	til	kjøretøyets	klimaanlegg:		............................................................

1.2.	 Klimaanlegget	er	konstruert	for	å	inneholde	fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	
mer	enn	150:	JA/NEI

	 Gass	brukt	som	kjølemiddel:

Dersom	JA,	fyll	ut	følgende	punkter

1.3	 Samlet	lekkasje	i	g/år:		...............................................................................................................................................

1.4	 Merknader:	(f.eks.	gyldig	for	venstrestyrte	og	høyrestyrte	kjøretøyer):		..................................................................

__________

(1)	 Stryk	det	som	ikke	passer.
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VEDLEGG II

TEKNISKE BESTEMMELSER OM UNDERSØKELSE AV LEKKASJE FRA KLIMAANLEGG

1.	 INNLEDNING

	 Dette	 vedlegget	 får	 anvendelse	 på	 kjøretøyer	 med	 klimaanlegg	 som	 er	 konstruert	 for	 å	 inneholde	
fluorholdige	klimagasser	med	et	potensial	for	global	oppvarming	på	mer	enn	150,	med	henblikk	på	å	vurdere	
utslippet	av	kjølemiddel	i	atmosfæren.	Emner	som	er	behandlet	i	dette	vedlegg,	omfatt1.	 Krav	 til	 utstyr

2.	 Prøvingsvilkår

3.	 Framgangsmåte	for	prøving	og	datakrav

2.	 BESKRIVELSE	AV	PRØVINGEN

2.1.	 Tetthetsprøvingen	av	klimaanlegget	er	utformet	for	å	fastslå	mengden	av	hydrofluorkarboner	(HFK-134a)	som	
slippes	ut	i	atmosfæren	fra	kjøretøyer	utstyrt	med	klimaanlegg,	ved	normal	drift.

2.2.	 Prøvingen	kan	gjennomføres	på	hele	kjøretøyet,	på	klimaanlegget	eller	på	de	enkelte	lekkasjeutsatte	delene.

2.3.	 Lekkasjeutsatte	deler	skal	prøves	uten	at	det	tilføres	ekstra	olje.	Restolje	fra	framstillingsprosessen	trenger	ikke	
fjernes.	Kompressorene	skal	prøves	med	normal	oljemengde.

2.4.	 De	enkelte	delenes	endestykker	skal	plasseres	inni	et	metallrør.	Ytterdelene	skal	forsegles	ved	sveising	eller	
lodding	slik	at	de	blir	tette.	En	av	delenes	endestykker	kan	eventuelt	koples	til	en	metallbeholder	av	passende	
størrelse	som	inneholder	kjølemiddelet	i	to	faser.

2.5.	 Beholderen	med	HFK-134a	og	den	lekkasjeutsatte	delen	skal	fylles	med	kjølemiddelet	HFK-134a	i	to	faser	
(væske	og	damp)	for	å	holde	et	konstant	trykk	ved	den	temperaturen	som	kreves,	gjennom	oppvarming.	Den	
lekkasjeutsatte	delen	monteres	i	det	forseglede	kammeret	når	den	skal	forkondisjoneres	eller	prøves.	Delens	
temperatur	 holdes	 på	 den	 temperaturen	 som	 er	 nødvendig	 under	 forkondisjoneringen	 eller	 prøvingen,	 slik	
at	 bare	 fordampingsfasen	 av	 HFK-134a	 foregår	 inni	 delen.	 For	 komplette	 klimaanlegg	 skal	 den	 faktiske	
nominelle	mengden	brukes.	Den	oljekonsentrasjonen	og	–typen	som	produsenten	anbefaler,	skal	brukes.

2.6.	 Hver	lekkasjeutsatt	del	i	klimaanlegget	skal	gjennomgå	en	prøving,	unntatt	de	delene	som	anses	ikke	å	lekke.

2.6.1.	 Følgende	deler	anses	ikke	å	lekke:

–	 fordamper	uten	tilkoplinger

–	 metallrør	uten	tilkoplinger

–	 kondensator	uten	integrert	tørker	som	trenger	regelmessig	vedlikehold,	og	som	er	uten	tilkoplinger

–	 mottaker/tørker	uten	tilkoplinger

–	 akkumulator	uten	tilkoplinger
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2.7.	 Til	prøvingen	skal	et	verst	tenkelig	eksemplar	av	en	lekkasjeutsatt	del	eller	et	klimaanlegg	velges.

2.8.	 Massen	av	lekkasje	av	kjølemiddel	fra	alle	lekkasjeutsatte	deler	legges	sammen	for	å	oppnå	et	samlet	resultat	
av	prøvingen.

3.	 PRØVINGSUTSTYR

	 Prøvingen	skal	gjennomføres	i	et	forseglet	kammer	som	inneholder	utstyr	for	å	sikre	ensartet	
gasskonsentrasjon	og	anvendelse	av	en	analysemetode	for	gass.

	 Alt	utstyr	som	brukes	under	prøvingen,	skal	kalibreres	i	forhold	til	referanseutstyret.

3.1.	 Målekammer

3.1.1.	 I	forkondisjoneringsfasen	skal	systemet	for	temperaturstyring	kunne	kontrollere	den	innvendige	lufttemperaturen	
under	hele	prøvingen	av	denne	fasen,	innenfor	en	toleranse	på	±	3	K.

3.1.2.	 I	målingsfasen	skal	 lekkasjen	måles	 i	et	målekammer	som	er	gasstett	 forseglet,	som	skal	kunne	romme	det	
anlegget	og	den	delen	som	prøves.	Når	kammeret	er	forseglet,	skal	det	være	gasstett	i	samsvar	med	tillegget.	
Kammerets	indre	overflate	skal	være	ugjennomtrengelig	og	ikke-reaktiv	overfor	klimaanleggets	kjølemiddel.	
Temperaturstyringssystemet	skal	kunne	kontrollere	den	 innvendige	 lufttemperaturen	 i	kammeret	under	hele	
prøvingen,	innenfor	en	toleranse	på	±	1	K.

3.1.3.	 Målekammeret	skal	konstrueres	med	stive	plater	som	sikrer	at	kammerets	volum	ikke	endrer	seg.

3.1.4.	 Målekammeret	skal	innvendig	være	stort	nok	til	å	kunne	romme	de	delene	eller	anleggene	som	skal	prøves,	
og	sikre	at	testingen	har	den	graden	av	nøyaktighet	som	kreves.

3.1.5.	 Det	 skal	 sikres	 en	 ensartet	 gasskonsentrasjon	 og	 temperatur	 inni	 målekammeret	 ved	 hjelp	 av	 minst	 én	
resirkuleringsvifte	eller	på	annen	måte,	som	kan	godtgjøre	en	ensartet	temperatur	og	gasskonsentrasjon.

3.2. Måleutstyr

3.2.1.	 Den	mengden	av	HFK-134a	som	slippes	ut,	skal	måles	ved	hjelp	av	gasskromatografi,	infrarød	spektrofotometri,	
massespektrometri,	infrarød	fotoakustisk	spektroskopi	(se	tillegg).

3.2.2.	 Dersom	det	brukes	en	annen	metode	som	ikke	er	nevnt	ovenfor,	skal	det	kunne	godtgjøres	at	denne	metoden	
har	 tilsvarende	 virkning,	 og	 utstyret	 skal	 kalibreres	 etter	 en	 framgangsmåte	 som	 ligner	 det	 som	er	 angitt	 i	
tillegget.

3.2.3.	 Den	ønskede	nøyaktigheten	til	måleutstyret	for	hele	klimaanlegget	er	fastsatt	til	±	2	g/år.

3.2.4.	 Utstyr	 til	 gassanalyse	 i	 kombinasjon	med	 eventuelt	 annet	 utstyr	 som	muliggjør	 en	 nøyaktighet	 på	 ned	 til	
0,2	gram/år,	skal	brukes	på	alle	deler	som	skal	prøves.

3.2.5.	 For	deler	der	det	 er	 svært	vanskelig	 å	oppnå	ovennevnte	nøyaktighet,	 kan	antall	 prøver	 som	brukes	 i	 hver	
prøving,	økes.

3.2.6.	 Analysatorens	repeterbarhet	uttrykt	som	ett	standardavvik,	skal	være	bedre	enn	1	%	av	fullt	skalautslag	ved	
null	og	ved	80	%	±	20	%	av	fullt	skalautslag	for	alle	benyttede	måleområder.

3.2.7.	 Gassanalysatorens	nullpunkt	og	måleområde	skal	 før	alle	prøvinger	kalibreres	 i	 samsvar	med	produsentens	
instrukser.

3.2.8.	 Analysatorens	 måleområder	 skal	 velges	 slik	 at	 de	 gir	 den	 beste	 oppløsningen	 for	 måling,	 kalibrering	 og	
lekkasjekontroll.
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3.3. Gassanalysatorens registreringssystem

3.3.1.	 Gassanalysatoren	skal	være	utstyrt	med	en	innretning	for	å	registrere	elektriske	utgangssignaler	enten	ved	hjelp	
av	en	båndskriver	eller	et	annet	databehandlingssystem	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	hvert	60.	minutt.	
Registreringssystemet	skal	ha	minst	like	gode	driftsegenskaper	som	de	signalene	som	skal	registreres,	og	skal	
gi	en	vedvarende	registrering	av	resultater.	Registreringen	skal	 tydelig	angi	når	prøvingen	starter	og	slutter	
(herunder	angi	når	prøvetakingsperiodene	starter	og	slutter,	samt	angi	hvor	lang	tid	det	er	gått	fra	hver	enkelt	
prøving	starter	til	den	er	gjennomført).

3.4.	 Tilleggsutstyr

3.4.1. Temperaturregistrering

3.4.1.1.	 Temperaturen	i	målekammeret	skal	registreres	ved	ett	eller	to	punkter	ved	hjelp	av	temperaturfølere	som	er	
forbundet	slik	at	de	viser	en	gjennomsnittsverdi.	Målepunktene	skal	være	representative	for	temperaturen	inni	
målekammeret.

3.4.1.2.	 Under	 hele	 lekkasjemålingen	 av	 HFK-134a	 skal	 temperaturene	 registreres	 eller	 innleses	 i	 et	
databehandlingssystem	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	per	minutt.

3.4.1.3.	 Temperaturregistreringssystemets	nøyaktighet	skal	ligge	innenfor	±	1,0	K.

3.4.2.	 Innretning for trykkmåling

3.4.2.1.	 Trykkmålingssystemets	nøyaktighet	skal	for	Pshed	ligge	innenfor	±	2	hPa,	og	trykket	skal	kunne	oppløses	til	
0,2	hPa.

3.4.3.	 Vifter

3.4.3.1.	 Ved	bruk	av	én	eller	flere	vifter,	blåsevifter	eller	annen	passende	metode,	f.eks.	utlufting	med	nitrogen,	skal	det	
være	mulig	å	redusere	konsentrasjonen	av	HFK-134a	i	målekammeret	til	samme	nivå	som	omgivelsesluften.

3.4.3.2.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	eller	anlegget	som	skal	prøves	i	kammeret,	skal	ikke	utsettes	for	direkte	luftstrøm	
fra	vifter	eller	blåsevifter	når	de	brukes.

3.4.4.	 Gasser

3.4.4.1.	 Dersom	produsenten	av	gassanalysatoren	angir	det,	skal	følgende	gasser	være	tilgjengelige	for	kalibrering	og	
drift:

–	 renset	syntetisk	luft	med	et	oksygeninnhold	på	mellom	18	og	21	volumprosent

–	 HFK-134a,	renhetsgrad	på	minst	99,5	%.

3.4.4.2.	 Kalibrerings-	 og	 nullgassene	 skal	 inneholde	 blandinger	 av	 HFK-134a	 og	 renset	 syntetisk	 luft	 eller	 annen	
passende	nøytralgass.	De	reelle	konsentrasjonene	i	en	kalibreringsgass	skal	ligge	innenfor	±	2	%	av	de	angitte	
verdiene.

4.	 Forkondisjonering

4.1.  Generelle krav

4.1.1.	 Før	forkondisjonering	og	måling	av	lekkasje	skal	klimaanlegget	tømmes	for	luft	og	fylles	med	den	nominelle	
mengden	av	HFK-134a	som	er	spesifisert.

4.1.2.	 For	 å	 sikre	 at	 forholdene	 er	 mettet	 under	 hele	 prøvingen,	 herunder	 under	 forkondisjoneringen,	 skal	 hver	
lekkasjeutsatt	del,	med	eller	uten	ekstra	beholder,	tømmes	og	fylles	med	en	tilstrekkelig	mengde	av	HFK-134a,	
som	ikke	overskrider	0,65	g/cm3	av	den	lekkasjeutsatte	delens	eller	beholderens	samlede	indre	volum.
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4.2. Vilkår for forkondisjonering

4.2.1.	 Vedkommende	 som	 søker	 om	 godkjenning,	 kan	 velge	 å	 gjennomføre	 forkondisjonering,	 enten	 i	 et	 enkelt	
trinn	ved	40	°C	eller	 i	 to	 trinn	med	kortere	 samlet	varighet.	Metoden	med	 to	 trinn	 skal	omfatte	 to	etapper	
som	følger	rett	etter	hverandre,	den	første	ved	50	°C	som	umiddelbart	etterfølges	av	annen	etappe	ved	40	°C.	
Forkondisjoneringen	skal	ha	den	varigheten	som	er	angitt	nedenfor:

Valgmulighet	1 Valgmulighet	2

Systemdel
40	°C
Tid
[h]

Trinn	1	—	50	°C
Tid
[h]

Trinn	2	—	40	°C
Tid
[h]

Komplett	anlegg 480 240 24

Kompressor 144 72 24

Slanger	med	tilkoplinger 480 240 24

Øvrige	lekkasjeutsatte	deler 96 48 24

	 Det	kan	benyttes	kortere	forkondisjoneringstid	dersom	det	kan	godtgjøres	at	det	er	oppnådd	en	stabil	tilstand	
(konstant	svinnhastighet)	med	hensyn	til	permeasjonstap.

4.2.2.	 Etter	 forkondisjoneringen	 skal	 de	 lekkasjeutsatte	 delene	 eller	 anlegget	 plasseres	 i	 målekammeret	 for	
lekkasjeprøving	innen	fire	timer.

4.3.	 Kompressor

4.3.1.	 Dersom	 det	 er	 nødvendig	 med	 smøring	 og	 innkjøring	 av	 pakninger,	 skal	 kompressoren	 kjøre	 mellom	
forkondisjoneringen	og	prøvingen	i	minst	ett	minutt	ved	en	minste	hastighet	på	200	o/min.

4.3.2.	 Mengden	 av	 HFK-134a	 i	 den	 lekkasjeutsatte	 delen	 eller	 klimaanlegget	 skal	 opprettholdes	 mellom	
forkondisjoneringen	og	målingen	slik	at	virkningen	av	forkondisjoneringen	ikke	går	tapt.	Det	betyr	at	samme	
konfigurasjon	 skal	 gjennomgå	 både	 forkondisjonering	 og	 måling	 uten	 i	 mellomtiden	 å	 bli	 demontert	 og	
montert	på	nytt.

5.	 Prøvingssekvens

5.1.	 Generelle krav

	 Den	prøvingssekvensen	som	er	angitt	i	figur I,	viser	hvilke	etapper	som	skal	gjennomføres	under	prøvingen.

5.2.	 Tetthetsprøving

5.2.1.	 Prøvingen	gjennomføres	under	statiske	og	stabile	forhold	ved	en	temperatur	på	313	K	(40	°C).	Forskjeller	i	
konsentrasjonen	av	HFK-134a	under	prøvingen	brukes	for	å	beregne	årlige	tap.

5.2.2.	 Målekammeret	skal	luftes	ut	i	flere	minutter	inntil	det	er	oppnådd	et	stabilt	bakgrunnsnivå.

5.2.3.	 Før	 prøvingen	 skal	 bakgrunnsnivået	 i	 målekammeret	 måles,	 og	 gassanalysatoren	 skal	 nullstilles	 og	 dens	
måleområde	bestemmes.

5.2.4.	 Dersom	forkondisjoneringen	og	prøvingen	gjennomføres	i	 to	ulike	målekamre,	starter	måleperioden	tidligst	
fire	timer	etter	at	kammeret	er	lukket	og	forseglet,	og	prøvingstemperaturen	er	innstilt.

5.2.5.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	eller	anlegget	skal	deretter	innføres	i	målekammeret.
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5.2.6.	 Målekammeret	lukkes	og	forsegles	gasstett.	Prøvingskammeret	skal	ved	atmosfærisk	trykk	være	helt	fylt	med	
en	referansegass	(f.eks.	ren	luft).

Figur I

5.2.7.	 Prøvingsperioden	starter	når	målekammeret	er	forseglet	og	temperaturen	i	målekammeret	når	313	K	(40	°C).	
Temperaturen	 holdes	 på	 dette	 nivået	 til	 prøvingsperioden	 er	 avsluttet.	 Konsentrasjonen	 av	 HFK-134a,	
temperaturen	og	barometertrykket	måles	for	å	gi	utgangsverdiene	CHFK-134ai,	Pshed	og	Tshed	i	prøvingsperioden,	
men	tidligst	fire	timer	etter	at	målekammeret	er	lukket	og	temperaturen	er	innstilt	som	angitt	i	nr.	5.2.4.	Disse	
verdiene	brukes	når	lekkasjen	skal	beregnes	i	samsvar	med	nr.	5.3.

5.2.8.	 Den	 nominelle	 måleperioden	 skal	 være	 24	 timer.	 En	 kortere	 måleperiode	 kan	 tillates	 forutsatt	 at	 det	 kan	
godtgjøres	tilstrekkelig	nøyaktighet.

5.2.9.	 Gassanalysatoren	skal	nullstilles	og	måleområdet	innstilles	umiddelbart	etter	at	prøvingsperioden	er	avsluttet.

5.2.10.	 Når	prøvingsperioden	utløper,	skal	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	 temperaturen	og	barometertrykket	måles	
i	målekammeret.	Dette	 er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Pshed	og	Tshed	 som	skal	brukes	når	 lekkasjen	 skal	
beregnes	i	samsvar	med	nr.	5.3.

5.3.	 Beregning

5.3.1.	 Den	prøvingen	som	er	beskrevet	i	nr.	5.2,	gjør	det	mulig	å	beregne	utslippet	av	HFK-134a.	Lekkasjen	beregnes	
ved	bruk	av	utgangsverdiene	og	de	endelige	verdiene	for	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	temperaturer	og	trykk	
i	kammeret	sammen	med	kammerets	målte	nettovolum.
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	 Samlet	utslippsmasse	av	HFK-134a	beregnes	ved	hjelp	av	følgende	formel:

HFK-134a

=	 Lekkasjens	strømningshastighet	av	HFK-134a [kg/s]

nHFK-134a =	 Antall	mol	av	HFK-134a [mol]

Vshed =	 Målekammerets	nettovolum [m3]

VAC =	 Klimaanleggets	eller	delenes	bruttovolum [m3]

Tshed =	 Temperaturen	i	målekammeret [K]

Pshed =	 Trykket	i	målekammeret [kPa]

CHFK-134ae =	 Endelig	konsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

CHFK-134ai =	 Utgangskonsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

te =	 Endelig	tid [s]

ti =	 Utgangstid [s]

MHFK-134a =	 Molmasse	av	HFK-134a	(=	102	kg/kmol) [kg/kmol]

R =	 Gasskonstant	(=	8,314	kJ/(kmol*K)) [kJ/(kmol*K)]

 NB:	CHFK-134a	defineres	som	molantallet	av	HFK-134a	(nHFK-134a)	per	mol	luft	(nair+HFK-134a)

	 ppmv:	milliondeler	volum/volum	som	tilsvarer	mol/mol.

5.3.2.	 Massen	i	gram	som	funksjon	av	tiden	skal	omregnes	til	gram/år	(g/år).

5.4.	 Samlet prøvingsresultat

	 Den	samlede	lekkasjen	for	det	komplette	klimaanlegget	beregnes	ved	å	legge	til	delverdiene	for	alle	de	
prøvde	lekkasjeutsatte	delene.

	 1.	 Prøving av anlegget

	

	 2.	 Prøving av del

	 der	CF	(korrelasjonsfaktor)	=	0,277
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6.	 Godkjenning

1.	 Det	prøvde	klimaanlegget	vil	bli	godkjent	dersom	verdien	L	(g/år)	er	lavere	enn	de	verdiene	som	er	angitt	
i	følgende	tabell,	i	samsvar	med	direktiv	2006/40/EF:

L	(g/år) Kjølemiddel	til	klimaanlegg

40/60(*) HFK-134a

(*)		 For	anlegg	med	to	fordampere.

2.	 Den	lekkasjeutsatte	delen	skal	godkjennes	dersom	den	er	prøvd	i	samsvar	med	kravene	i	nr.	2-5.3.

_______________
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Tillegg

Kalibrering av utstyr for tetthetsprøving

1.	 KALIBRERINGSFREKVENS	OG	-METODER

1.1.	 Alt	utstyr	skal	kalibreres	før	det	tas	i	bruk	første	gang,	og	deretter	så	ofte	det	er	nødvendig,	og	alltid	innen	
de	seks	månedene	før	typegodkjenningsprøvingen	finner	sted.	De	kalibreringsmetodene	som	skal	brukes	(for	
utstyr	som	er	oppført	i	nr.	3.2.1	i	vedlegg	II	til	denne	forordning),	er	beskrevet	i	dette	tillegg.

2.	 kalibrering	av	målekammeret

2.1. Innledende bestemmelse av målekammerets innvendige volum

2.1.1.	 Før	 det	 brukes	 første	 gang,	 skal	 målekammerets	 innvendige	 volum	 bestemmes	 på	 følgende	 måte.	
Målekammerets	innvendige	mål	skal	måles	nøye,	idet	det	tas	hensyn	til	eventuelle	uregelmessigheter	som	for	
eksempel	avstivere.	Målekammerets	innvendige	volum	bestemmes	på	grunnlag	av	disse	målingene.

2.1.2.	 Det	innvendige	nettovolumet	bestemmes	ved	å	trekke	prøvedelens	eller	anleggets	volum	fra	målekammerets	
innvendige	volum.

2.1.3.	 Målekammeret	skal	undersøkes	for	å	kontrollere	at	det	er	tett	i	henhold	til	nr.	2.3.	Dersom	gassmassen	ikke	er	
i	samsvar	med	den	innsprøytede	massen	innenfor	±	2	%,	kreves	korrigerende	tiltak.

2.2. Bestemmelse av målekammerets bakgrunnsutslipp

	 Denne	operasjonen	gjør	det	mulig	å	fastslå	at	målekammeret	ikke	inneholder	materialer	som	avgir	betydelige	
mengder	av	HFK-134a.	Kontrollen	skal	foretas	når	kammeret	tas	i	bruk,	etter	alt	arbeid	i	kammeret	som	kan	
påvirke	bakgrunnsutslipp,	og	med	en	hyppighet	på	minst	én	gang	i	året.

2.2.1.	 Temperaturen	i	målekammeret	skal	holdes	på	313	K	±	1	K	(40	°C	±	1	°C)	i	hele	det	tidsrommet	på	fire	timer	
som	er	nevnt	nedenfor.

2.2.2.	 Målekammeret	kan	forsegles	og	blandeviften	være	i	gang	i	inntil	to	timer	før	den	fire	timer	lange	prøvetakingen	
av	bakgrunnsprøver	begynner.

2.2.3.	 Analysatoren	skal	kalibreres	(om	nødvendig)	og	nullstilles,	og	måleområdet	bestemmes.

2.2.4.	 Målekammeret	skal	utluftes	inntil	en	stabil	verdi	er	oppnådd,	og	blandeviften	slås	på	dersom	den	ikke	allerede	
er	i	gang.

2.2.5.	 Deretter	 forsegles	målekammeret,	 og	 bakgrunnskonsentrasjonen,	 temperaturen	 og	 barometertrykket	måles.	
Det	anbefales	å	nullstille	konsentrasjonen	av	HFK-134a	gjennom	utlufting	eller	ved	å	tømme	målekammeret.	
Dette	er	utgangsverdiene	CHFK-134a,	Pshed	og	Tshed	som	skal	brukes	når	målekammerets	bakgrunnsutslipp	skal	
beregnes.

2.2.6.	 Kammeret	skal	stå	urørt	i	fire	timer	med	blandeviften	i	gang.

2.2.7.	 Ved	utløpet	av	dette	tidsrommet	brukes	den	samme	analysatoren	til	å	måle	konsentrasjonen	i	målekammeret.	
Temperaturen	og	barometertrykket	måles	også.	Dette	er	de	endelige	måleverdiene	CHFK-134a,	Pshed	og	Tshed.

2.3. Kalibrering og retensjonsprøving av HFK-134a i målekammeret

	 Kalibreringen	og	gassretensjonsprøvingen	av	HFK-134a	i	målekammeret	utgjør	en	kontroll	av	det	
beregnede	volumet	i	nr.	2.1	samt	måler	eventuelt	lekkasjevolum.	Måling	av	lekkasjevolum	skal	foretas	når	
målekammeret	tas	i	bruk,	etter	eventuelt	arbeid	i	målekammeret	som	kan	påvirke	kammerets	integritet,	og	
deretter	minst	én	gang	i	kvartalet.
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2.3.1.	 Målekammeret	skal	utluftes	inntil	det	er	oppnådd	en	stabil	konsentrasjon.	Blandeviften	slås	på	dersom	den	ikke	
allerede	er	i	gang.	Analysatoren	nullstilles,	kalibreres	om	nødvendig,	og	måleområdet	bestemmes.

2.3.2.	 Systemet	som	styrer	omgivelsestemperaturen,	slås	deretter	på	(dersom	det	ikke	allerede	er	på),	og	innstilles	for	
en	temperatur	på	313	K	(40	°C).

2.3.3.	 Når	målekammerets	 temperatur	 stabiliseres	 på	 313	K	 ±	 1	K	 (40	 °C	 ±	 1	 °C),	 forsegles	målekammeret	 og	
bakgrunnskonsentrasjonen,	temperaturen	og	barometertrykket	måles.	Dette	er	utgangsverdiene	CHFK-134af,	Pshed	
og	Tshed	som	skal	brukes	når	målekammeret	kalibreres.

2.3.4.	 En	 kjent	 mengde	 av	 HFK-134a	 sprøytes	 inn	 i	 målekammeret.	 Hvor	 stor	 mengde	 som	 skal	 sprøytes	 inn,	
bestemmes	av	målekammerets	volum	ved	hjelp	av	følgende	ligning:

	

	 der:

mHFK-134a =	 Massen	av	HFK-134a [kg]

Vshed =	 Kammerets	volum [m3]

Tshed =	 Temperatur	i	kammeret [K]

Pshed =	 Trykk	i	kammeret [kPa]

C =	 Konsentrasjon	av	HFK-134a [ppmv]

MHFK-134a =	 Molmasse	av	HFK-134a	(=	102	kg/kmol) [kg/kmol]

R =	 Gasskonstant	(=	8,314	kJ/(kmol*K)) [kJ/(kmol*K)]

 NB:	CHFK-134a	er	definert	som	molantallet	av	HFK-134a	(nHFK-134a)	per	mol	luft	(nair+HFK-134a)

	 	

	 Ved	 hjelp	 av	 denne	 ligningen	 viser	 følgende	 tabell	 de	 mengdene	 av	 HFK-134a	 som	 skal	 sprøytes	 inn	 i	
målekamre	 med	 forskjellig	 volum.	 Følgende	 vilkår	 får	 anvendelse:	 trykket	 er	 det	 atmosfæriske	 trykket	
(101,3	kPa),	og	temperaturen	i	målekammeret	er	40	°C.

Målekammerets	volum:	
(L)

Innsprøytet	masse	
(g)

5 6,0E-04

10 1,2E-03

50 6,0E-03

100 1,2E-02

500 6,0E-02

1	000 1,2E-01

2	000 2,4E-01

3	000 3,6E-01

4	000 4,8E-01

	 Ved	 svært	 små	 innsprøytede	 mengder	 kan	 standardsammensetninger	 av	 HFK-134a	 i	 nitrogen	 brukes.	
Målekammeret	skal	tømmes	og	fylles	med	en	ikke-standardisert	konsentrasjon.
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2.3.5.	 Luften	i	målekammeret	skal	blandes	i	fem	minutter,	og	deretter	måles	gasskonsentrasjonen,	temperaturen	og	
barometertrykket.	Dette	er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Pshed	og	Tshed	for	kalibreringen	av	målekammeret	
samt	utgangsverdiene	CHFK-134ai,	Pshed	og	Tshed	for	retensjonskontrollen.

2.3.6.	 Ved	 å	 bruke	 måleverdiene	 i	 nr.	 2.3.3	 og	 2.3.5	 og	 formelen	 i	 nr.	 2.3.4	 beregnes	 massen	 av	 HFK-134a	 i	
målekammeret.

2.3.7.	 Deretter	starter	prosessen,	idet	omgivelsestemperaturen	holdes	på	313	K	±	1	K	(40	°C	±	1	°C)	i	24	timer.

2.3.8.	 Når	de	24	timene	er	gått,	måles	og	registreres	den	endelige	konsentrasjonen	av	HFK-134a,	temperaturen	og	
barometertrykket.	Dette	er	de	endelige	verdiene	CHFK-134af,	Tshed	og	Pshed	som	skal	brukes	i	retensjonskontrollen	
av	HFK-134a.

2.3.9.	 Massen	av	HFK-134a	beregnes	deretter	på	grunnlag	av	måleverdiene	i	nr.	2.3.8	samt	ved	bruk	av	formelen	i	
nr.	2.3.4.	Massen	må	ikke	avvike	med	mer	enn	5	%	fra	den	HFK-massen	som	oppnås	i	henhold	til	nr.	2.3.6.

3.	 kalibrering	av	HFK-analysatoren

3.1.	 Analysatoren	skal	være	innstilt	slik	analysatorens	produsent	har	angitt.

3.2.	 Analysatoren	bør	kalibreres	med	passende	referansegasser.

3.3.	 Kalibreringskurven	 fastslås	 ved	 minst	 fem	 kalibreringspunkter	 som	 er	 fordelt	 så	 jevnt	 som	 mulig	 over	
måleområdet.	Den	nominelle	konsentrasjonen	av	kalibreringsgassen	med	den	høyeste	konsentrasjonen	 skal	
være	minst	80	%	av	de	målte	verdiene.

3.4.	 Kalibreringskurven	beregnes	med	minste	kvadraters	metode.	Dersom	det	derved	framkommer	et	polynom	av	
mer	enn	tredje	grad,	skal	antall	kalibreringspunkter	være	minst	lik	graden	av	polynomet	pluss	2.

3.5.	 Kalibreringskurven	skal	ikke	avvike	med	mer	enn	2	%	fra	den	nominelle	verdien	til	hver	kalibreringsgass.

3.6.	 Ved	hjelp	av	koeffisientene	fra	det	polynomet	som	oppnås	 i	henhold	 til	nr.	3.4,	skal	det	opprettes	en	 tabell	
over	de	reelle	verdiene	sammenlignet	med	de	avleste	verdiene,	i	intervaller	som	ikke	overstiger	1	%	av	fullt	
skalautslag.	 Denne	 tabellen	 skal	 opprettes	 for	 hvert	 måleområde	 som	 skal	 kalibreres.	 Tabellen	 skal	 også	
inneholde	andre	relevante	data	som	f.eks.:

–	 kalibreringsdato,

–	 de	verdiene	som	et	nullstilt	og	kalibrert	potensiometer	viser	(dersom	det	er	relevant),

–	 nominell	skala,

–	 referanseopplysninger	for	hver	kalibreringsgass	som	brukes,

–	 den	faktiske	og	avleste	verdien	for	hver	kalibreringsgass	som	brukes,	samt	forskjellen	målt	i	prosent.

3.7.	 Annen	 teknologi	 (f.eks.	 datamaskin,	 elektronisk	 styrt	 bryter	 for	måleområde)	 kan	benyttes	 dersom	det	 kan	
godtgjøres	overfor	godkjenningsmyndigheten	at	denne	teknologien	gir	en	tilsvarende	nøyaktighet.

____________


