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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/
ESB frá 19. maí 2010 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar 
á orkutengdum vörum er greina frá notkun þeirra á orku og 
öðrum aðföngum (1), einkum 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2010/30/ESB er þess krafist að framkvæmda
stjórnin samþykki framseldar gerðir að því er varðar
merkingar orkutengdra vara sem hafa umtalsverða mögu-
leika á orkusparnaði en þar sem mikils misræmis gætir í
nothæfisstigi með sambærilega virkni.

2) Orkan sem hitarar fyrir rými og sambyggðir hitarar
nota til hitunar á rými og vatni, er verulegur hluti af
heildarorkuþörf í Sambandinu. Mikils misræmis gætir að
því er varðar orkunýtni hitara fyrir rými og sambyggðra
hitara með sambærilega virkni. Möguleikarnir til að
draga úr orkunotkun þeirra eru miklir og fela m.a. í sér
að sameina þá viðeigandi hitastýringu og búnaði sem
nýtir sólarorku. Kröfur um orkumerkingar ættu því að
ná yfir hitara fyrir rými, sambyggða hitara og pakka með
slíkum hiturum með hitastýringum og búnaði sem nýtir
sólarorku.

3) Hitarar fyrir rými og sambyggðir hitarar, sem hannaðir eru 
til að notast aðallega við loftkennt eða fljótandi eldsneyti

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 310/2015 frá 11. desember 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 153, 18.6.2010, bls. 1.

(umfram 50%), sem framleitt er úr lífmassa, hafa sérstaka 
tæknilega eiginleika sem gera það að verkum að þörf er á 
frekari tækni, efnahags og umhverfisgreiningum. Með 
hliðsjón af útkomu greininganna ætti að ákveða kröfur um 
orkumerkingar að því er varðar þessa hitara síðar, ef við á.

4) Mæla ætti fyrir um samræmd ákvæði um merkingar og
staðlaðar vöruupplýsingar að því er varðar orkunýtni
hitara fyrir rými og sambyggðra hitari til að veita
framleiðendum hvata til að bæta orkunýtni þessara hitara
til að hvetja endanlega notendur til að kaupa orkunýtnar
vörur og stuðla að starfsemi innri markaðarins.

5) Að því er varðar verulegan orkusparnað og kostnaðar-
lækkanir fyrir hverja gerð hitara, ætti með þessari
reglugerð að taka upp nýjan kvarða fyrir merkingar frá
A++ til G fyrir rýmishitunarvirkni hitakatla fyrir rými,
hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku,
hitara fyrir rými með varmadælu, sambyggða hitakatla
og sambyggða hitara með varmadælu. Á meðan flokkar
A til G ná yfir ýmsar tegundir hefðbundinna katla þegar
þeir eru ekki tengdir samvinnslu raf- og varmaorku eða
tækni sem tengist endurnýjanlegri orku, ættu flokkur A +
og A++ að stuðla að notkun samvinnslu raf- og varmaorku 
og endurnýjanlegra orkugjafa.

6) Enn fremur ætti að taka upp nýjan kvarða fyrir merkingar
frá A til G vegna vatnshitunarvirkni sambyggðra hitakatla
og sambyggðra hitara með varmadælu, í samræmi við
framselda reglugerð (ESB) nr. 812/2013 frá 18. febrúar
2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara,
geymslutanka fyrir heitt vatn og pakka með vatnshitara og 
búnaði sem nýtir sólarorku (2).

(2) Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 83.

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) nr. 811/2013

frá 18. febrúar 2013

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar 
orkumerkingar á hiturum fyrir rými, sambyggðum hiturum, pökkum með hitara fyrir rými, 

hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pökkum með sambyggðum hitara, hitastýringu og 
búnaði sem nýtir sólarorku (*)
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7)  Til að hraða markaðssókn hitara fyrir rými og sambyggðra 
hitara með mikla orkunýtni, sem nota endurnýjanlega 
orkugjafa ætti að bæta við flokkum A +++ og A + við 
árstíðabundnu rýmishitunar og vatnshitunarflokkana, 
eftir því sem við á, að fjórum árum liðnum nema 
endurskoðun reglugerðarinnar leiði annað í ljós.

8)  Þessi reglugerð ætti að tryggja að neytendur fái nákvæmari 
samanburðarupplýsingar um orkunýtingu hitara með 
varmadælu, á grundvelli árstíðabundinna útreikninga á 
nýtni og mæliaðferða fyrir þrjú evrópsk loftslagsbelti. 
Framkvæmdastjórnin veitti evrópskum staðlastofnunum 
umboð til að rannsaka hvort að þróa ætti sambærilega 
aðferð fyrir aðra hitara. Taka mætti til athugunar 
staðlaða evrópska hitunartímabilið fyrir hitakatla, hitara 
fyrir samvinnslu raf- og varmaorku og hitara sem nýta 
sólarorku, við endurskoðun þessarar reglugerðar.

9)  Hljóðaflsstig hitara getur haft mikla þýðingu fyrir 
endanlega notendur. Upplýsingar um hljóðaflsstig ættu 
að vera á merkimiðum hitara fyrir rými og sambyggðra 
hitara.

10)  Gert er ráð fyrir að samanlögð áhrif þessarar reglugerðar 
og reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  
nr. 813/2013 frá 2. ágúst 2013 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar 
kröfur varðandi visthönnun hitara fyrir rými og sam-
byggðra hitara (3) muni leiða til áætlaðs árlegs orku-
sparnaðar sem nemur u.þ.b. 1 900 PJ (u.þ.b. 45 miljón 
tonna olíugilda) árið 2020, sem samsvarar u.þ.b. losun 
110 miljóna tonna af koltvísýringi, samanborið við það 
sem myndi gerast ef ekki væri gripið til neinna ráðstafana.

11)  Upplýsingarnar sem koma fram á merkimiðanum ættu 
að vera fengnar með áreiðanlegum, nákvæmum og 
samanburðarnákvæmum mæliaðferðum og reiknings-
aðferðum sem taka tillit til viðurkenndra mæliaðferða og 
reikningsaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu 
tækni og, þar sem þeir liggja fyrir, samhæfðra staðla sem 
samþykktir hafa verið af evrópskum staðlastofnunum, að 
ósk framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við reglurnar 
sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun 
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða 
sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu(4), í 
þeim tilgangi að setja kröfur um visthönnun.

12)  Í þessari reglugerð ætti að tilgreina samræmda hönnun og 
innihald merkimiða fyrir hitara fyrir rými og sambyggða 
hitara.

13)  Að auki ætti í þessari reglugerð að tilgreina kröfur um 
vöruupplýsingablað og tæknigögn um hitara fyrir rými og 
sambyggða hitara.

(3) Stjtíð. ESB L 239, 6.9.2013, bls. 136.
(4) Stjtíð. ESB L 204, 21.7.1998, bls. 37.

14)  Enn fremur ber að tilgreina í þessari reglugerð kröfur um 
upplýsingar sem veita skal vegna hvers konar fjarsölu 
hitara fyrir rými og sambyggðra hitara, auglýsinga og 
tæknilegs kynningarefnis um slíka hitara.

15)  Til viðbótar við merkimiðana og vöruupplýsingablöðin 
fyrir sjálfstæða hitara fyrir rými og sambyggða 
hitara sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, ættu 
merkimiðar á pökkum og upplýsingablöðum, sem byggja 
á vöruupplýsingablöðum frá birgjum, að tryggja að 
endanlegur notandi hafi greiðan aðgang að upplýsingum 
um orkunýtingu pakka með hitara sem eru tengdir búnaði 
sem nýtir sólarorku og/eða hitastýringu. Mögulegt er að 
slíkur pakki nái flokki A+++, sem er flokkurinn með mesta 
orkunýtni.

16)  Rétt þykir að kveða á um endurskoðun á ákvæðum 
þessarar reglugerðar með tilliti til tækniframfara,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Efni og gildissvið

1.  Með þessari reglugerð eru settar kröfur um orkumerkingar 
og veitingu viðbótarvöruupplýsinga um hitara fyrir rými og 
sambyggða hitara, með nafnvarmaafköst ≤ 70 kW, pakka 
með hitara fyrir rými ≤ 70 kW, hitastýringar og búnað sem 
nýtir sólarorku og pakka með sambyggðum hitara  ≤ 70 kW, 
hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku.

2.  Þessi reglugerð gildir ekki um:

a)  hitara sem eru sérstaklega hannaðir til að nota loftkennt eða 
fljótandi eldsneyti sem er að mestu framleitt úr lífmassa,

b)  hitara sem nota eldsneyti í föstu formi,

c)  hitara sem falla undir gildissvið tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 2010/75/ESB(5),

d)  hitara sem framleiða varma eingöngu í þeim tilgangi að 
útvega heitt neyslu- eða grávatn,

e)  hitara til að hita og dreifa varmaberum sem notast við 
lofthita, t.d. gufu eða loft,

f)  hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, með 
50 kW hámarksraforkuafköst eða meira.

(5) Stjtíð. ESB L 334, 17.12.2010, bls. 17.
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2. gr.

Skilgreiningar

Til viðbótar við þær skilgreiningar, sem settar eru fram í 2. 
gr. tilskipunar 2010/30/EB, gilda eftirfarandi skilgreiningar í 
þessari reglugerð:

1) „hitari“: hitari fyrir rými eða sambyggður hitari,

2) „hitari fyrir rými“: tæki sem

a)  framleiðir varma fyrir vatnshitakerfi til að ná og 
viðhalda æskilegu innihitastigi í lokuðu rými eins og 
t.d. byggingu, íbúðarhúsi eða herbergi og

b)  búið er einum eða fleiri varmagjöfum,

3) „sambyggður hitari“: hitari fyrir rými sem er hannaður til 
að framleiða einnig varma til að skila heitu neyslu- eða 
grávatni við tiltekið hitastig, í ákveðnu magni og tilteknu 
streymi, innan tiltekins tíma og er tengt ytri aðföngum 
neyslu- eða grávatns,

4) „vatnshitakerfi“: kerfi sem notar vatn sem varmabera til að 
dreifa varma sem er framleiddur miðlægt til allra hitaflata 
til hitunar rýmis í byggingum eða hluta þeirra,

5) „varmagjafi“: sá hluti hitara sem framleiðir varma með 
einu fleiri af eftirfarandi ferlum:

a)  bruna jarðefnaeldsneytis og/eða lífmassaeldsneytis,

b)  nýtingu júl-áhrifa í rafviðnámshitöldum,

c)  upptöku varma úr lofti, vatni eða jörðu og/eða frávarma,

6) „nafnvarmaafköst“ (Prated): tilgreind varmaafköst hitara 
þegar hann hitar rými og, ef við á, við hitun vatns við 
stöðluð málgildisskilyrði, gefin upp í kW, og að því er 
varðar hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða 
hitara með varmadælu eru stöðluð málgildisskilyrði til að 
ákveða nafnvarmaafköst viðmiðunarhönnunarskilyrði, eins 
og þau eru sett fram í töflu 10 í VII. viðauka,

7) „stöðluð málgildisskilyrði“: vinnsluskilyrði hitara við 
miðlungs loftslagsskilyrði, til að ákvarða nafnvarmaafköst, 
árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar, orkunýtni 
vatnshitunar og hljóðaflsstig,

8) „lífmassi“: lífbrjótanlegur hluti afurða, úrgangs og efna-
leifa af líffræðilegum uppruna frá landbúnaði (þ.m.t. efni úr 
bæði jurta- og dýraríkinu), skógrækt og tengdum atvinnu-
greinum, þ.m.t. sjávarútvegur og lagareldi, auk lífbrjótan-
legs hluta iðnaðarúrgangs og heimilis- og rekstrarúrgangs,

9) „lífmassaeldsneyti“: loftkennt eða fljótandi eldsneyti sem 
er framleitt úr lífmassa,

10) „jarðefnaeldsneyti“: loftkennt eða fljótandi eldsneyti úr 
jarðefnum,

11) „hitari fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku“: 
hitari fyrir rými sem framleiðir varma og rafmagn samtímis 
í einu ferli,

12) „hitastýring“: búnaður sem er viðmót notanda að því er 
varðar gildi og tímastillingu æskilegs hitastigs innandyra 
og kemur viðkomandi gögnum í skilflöt hitarans, s.s. mið
verkið, og aðstoðar þannig við að stýra hitastigi innanhúss,

13) „búnaður sem nýtir sólarorku“: kerfi sem nýtir eingöngu 
sólarorku, sólargleypir, geymslutankur fyrir heitt vatn, sem 
hitað er með sólarorku eða dæla í hringrás sólargleypis, 
sem sett eru á markað sérstaklega,

14) „kerfi sem nýtir eingöngu sólarorku“: búnaður sem er búinn 
einum eða fleiri sólargleypum og geymslutönkum fyrir heitt 
vatn, sem er hitað með sólarorku og hugsanlega dælum 
í hringrás sólargleypis og öðrum hlutum, sem er settur á 
markað sem ein eining og er ekki búinn neinum varmagjafa 
nema hugsanlega einum eða fleiri varahitakólfum,

15) „sólargleypir“: búnaður sem er hannaður til að gleypa 
hnattrænan ágeislunarstyrk sólar og flytja varmaorku sem 
verður þannig til í vökva sem flæðir í gegnum hann,

16) „geymslutankur fyrir heitt vatn“: ílát til að geyma heitt vatn 
til vatns- og/eða rýmishitunar, þ.m.t. öll íblöndunarefni, 
sem ekki er búið neinum varmagjafa nema hugsanlega 
einum eða fleiri varahitakólfum,

17) „geymslutankur fyrir heitt vatn sem hitað er með sólarorku“ 
geymslutankur fyrir heitt vatn sem geymir varmaorku sem 
framleidd er með einum eða fleiri sólargleypum,

18) „varahitakólfur“: rafviðnámshitari sem notast við júl-áhrif 
og er hluti af geymslutanki fyrir heitt vatn og framleiðir 
aðeins varma þegar röskun verður á ytri varmagjafa (þ.m.t. 
á meðan á viðhaldstímabili stendur) eða varmagjafi bilar, 
eða sem er hluti af geymslutanki fyrir heitt vatn sem hitað 
er með sólarorku og framleiðir varma þegar varmagjafi sem 
nýtir sólarorku nægir ekki til að uppfylla kröfur,
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19) „pakki með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku“: pakki sem boðinn er endanlegum notanda 
og hefur einn eða fleiri hitara fyrir rými sem eru tengdir við 
eina eða fleiri hitastýringar og/eða einn eða fleiri búnað, 
sem nýtir sólarorku,

20) „pakki með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku“: pakki sem boðinn er endanlegum 
notanda og hefur einn eða fleiri sambyggða hitara sem eru 
tengdir við eina eða fleiri hitastýringar og/eða einn eða 
fleiri búnað, sem nýtir sólarorku,

21) „árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar“ (ηs): hlutfallið 
á milli eftirspurnar eftir hitun rýmis á tilgreindu árstíða-
bundnu tímabili, sem hitari fyrir rými, sambyggður hitari, 
pakki með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku eða pakki með sambyggðum hitara, hita-
stýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, gefa og árlegrar 
orkunotkunar sem nauðsynleg er til að mæta þessari 
eftirspurn, gefið upp í %,

22) ‘„orkunýtni vatnshitunar“ (ηwh): hlutfallið á milli notorku 
í neyslu- eða grávatni, sem sambyggður hitari eða pakki 
með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku gefa og orkunnar sem nauðsynleg er til að 
framleiða hana, gefið upp í %,

23) „hljóðaflsstig“ (LWA): Avegið hljóðaflsstig, innan og/eða 
utandyra, gefið upp í dB.

Viðbótarskilgreiningar að því er varðar II. til VIII. viðauka eru 
settar fram í I. viðauka.

3. gr.

Ábyrgð birgja og tímaáætlun

1.  Frá 26. september 2015 skulu birgjar sem setja hitara fyrir 
rými á markað og/eða taka þá í notkun, þ.m.t. þá sem eru hluti 
af pökkum með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku, tryggja að:

a)  prentaður merkimiði sem uppfyllir kröfur um snið og 
innihald upplýsinga sem settar eru fram í lið 1.1 í III. 
viðauka, fylgi hverjum hitara fyrir rými sem uppfyllir 
kröfur um árstíðabundinn hitunarorkunýtniflokk sem settar 
eru fram í 1. lið II. viðauka, þar sem: að því er varðar hitara 
fyrir rými með varmadælu, prentaði merkimiðinn fylgi 
a.m.k. umbúðum varmagjafans, að því er varðar hitara fyrir 
rými, sem eru ætlaðir til nota í pökkum með hitara fyrir 
rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, fylgi 
annar merkimiði, sem uppfyllir kröfur um snið og innihald 
upplýsinga sem settar eru fram í 3. lið III. viðauka, hverjum 
hitara fyrir rými,

b)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 1. lið IV. viðauka 
fylgi hverjum hitara fyrir rými, þar sem: að því er varðar 
hitara fyrir rými með varmadælu, vöruupplýsingablaðið 
fylgi a.m.k. varmagjafanum, að því er varðar hitara fyrir 

rými, sem ætlaðir eru til nota í pökkum með hitara fyrir 
rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, fylgi 
annað vöruupplýsingablað, eins og mælt er fyrir um í 5. lið 
IV. viðauka,

c)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 1. lið V. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og 
framkvæmd astjórninni, sé þess óskað,

d)  allar auglýsingar, sem varða sérstaka tegund hitara fyrir 
rými og innihalda orkutengdar upplýsingar eða verðupp-
lýs ingar, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn rýmishitunar-
orku nýtni flokk við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá 
tegund,

e)  allt tæknilegt kynningarefni, sem varðar sérstaka 
tegund hitara fyrir rými og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, 
fyrir þá tegund.

Frá 26. september 2019 skal prentaður merkimiði, sem uppfyllir 
kröfur um snið og innihald upplýsinga, sem settar eru fram í lið 
1.2 í III. viðauka, fylgja öllum hiturum fyrir rými sem uppfylla 
kröfur um árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk, sem 
settar eru fram í 1. lið II. viðauka, þar sem: að því er varðar 
hitara fyrir rými með varmadælu, prentaði merkimiðinn fylgi 
a.m.k. umbúðum varmagjafans.

2.  Frá 26. september 2015 skulu birgjar sem setja sambyggða 
hitara á markað og/eða taka þá í notkun, þ.m.t. þá sem eru hluti 
af pökkum með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku, tryggja að:

a)  prentaður merkimiði sem uppfyllir kröfur um snið og 
innihald upplýsinga sem settar eru fram í lið 2.1 í III. 
viðauka, fylgi hverjum sambyggðum hitara sem uppfyllir 
kröfur um árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk og 
vatnshitunarorkunýtniflokk, sem settar eru fram í 1. og 
2. lið II. viðauka, þar sem: að því er varðar sambyggða 
hitara með varmadælu, fylgi prentaði merkimiðinn a.m.k. 
umbúðum varmagjafans, að því er varðar sambyggða 
hitara sem ætlaðir eru til nota í pökkum með sambyggðum 
hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, fylgi 
annar merkimiði, sem uppfyllir kröfur um snið og innihald 
upplýsinga sem settar eru fram í 4. lið III. viðauka, hverjum 
sambyggðum hitara,

b)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 2. lið IV. viðauka 
fylgi hverjum sambyggðum hitara, þar sem: að því er varðar 
sambyggða hitara með varmadælu, vöruupplýsingablaðið 
fylgi a.m.k. varmagjafanum, að því er varðar sambyggða 
hitara, sem ætlaðir eru til nota í pökkum með sambyggðum 
hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, fylgi 
annað vöruupplýsingablað, eins og mælt er fyrir um í 6. lið 
IV. viðauka,

c)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 2. lið V. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni, sé þess óskað,
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d)  allar auglýsingar, sem varða sérstaka tegund sambyggðs 
hitara og innihalda orkutengdar upplýsingar eða 
verðupplýsingar, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund,

e)  allt tæknilegt kynningarefni, sem varðar sérstaka tegund 
sambyggðra hitara og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund.

Frá 26. september 2019 skal prentaður merkimiði, sem uppfyllir 
kröfur um snið og innihald upplýsinga, sem settar eru fram í 
lið 2.2 í III. viðauka, fylgja öllum sambyggðum hiturum sem 
uppfylla kröfur um árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk, 
sem settar eru fram í 1. og 2. lið II. viðauka, þar sem: að 
því er varðar sambyggða hitara með varmadælu, prentaði 
merkimiðinn fylgi a.m.k. umbúðum varmagjafans.

3.  Frá 26. september skulu birgjar sem setja  hitastýringar-
búnað á markað og/eða taka hann í notkun tryggja að:

a)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 3. lið í  
IV. viðauka, sé gert aðgengilegt.

b)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 3. lið III. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni, sé þess óskað.

4.  Frá 26. september 2015 skulu birgjar sem setja búnað sem 
nýtir sólarorku á markað og/eða taka hann í notkun  tryggja að:

a)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 4. lið í  
IV. viðauka, sé gert aðgengilegt.

b)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 4. lið III. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og fram
kvæmdastjórninni, sé þess óskað.

5.  Frá 26. september 2015 skulu birgjar, sem setja pakka með 
hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, á 
markað og/eða taka hann í notkun tryggja að:

a)  prentaður merkimiði sem uppfyllir kröfur um snið og 
innihald upplýsinga sem settar eru fram í 3. lið III. viðauka 
fylgi hverjum pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu 
og búnaði sem nýtir sólarorku, sem uppfyllir kröfur um 
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk, sem settar eru 
fram í 1. lið II. viðauka,

b)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 5. lið IV. viðauka, 
fylgi hverjum pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og 
búnaði sem nýtir sólarorku,

c)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 5. lið V. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni, sé þess óskað,

d)  allar auglýsingar sem varða sérstaka tegund pakka 
með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir 
sólarorku og innihalda orkutengdar upplýsingar eða 
verðupplýsingar innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, 
fyrir þá tegund,

e)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, 
fyrir þá tegund.

6.  Frá 26. september 2015 skulu birgjar, sem setja pakka 
með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir 
sólarorku á markað og/eða taka hann í notkun, tryggja að:

a)  prentaður merkimiði sem uppfyllir kröfur um snið og 
innihald upplýsinga sem settar eru fram í 4. lið III. 
viðauka fylgi hverjum pakka með sambyggðum hitara, 
hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sem uppfyllir 
kröfur um árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk og 
vatnshitunarorkunýtniflokk, sem settar eru fram í 1. og 2. 
lið II. viðauka,

b)  vöruupplýsingablað, eins og sett er fram í 6. lið IV. viðauka, 
fylgi hverjum pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu 
og búnaði sem nýtir sólarorku,

c)  tæknigögnin, eins og þau eru sett fram í 6. lið V. viðauka, 
séu gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórninni, sé þess óskað,

d)  allar auglýsingar sem varða sérstaka tegund pakka 
með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku og innihalda orkutengdar upplýsingar 
eða verðupplýsingar innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk, 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund,

e)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund.
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4. gr.

Ábyrgð seljenda

1.  Seljendur hitara fyrir rými skulu sjá til þess að:

a)  allir hitarar fyrir rými beri á sölustað merkimiða frá birgjum 
í samræmi við 1. mgr. 3. gr., eins og sett er fram í 1. lið III. 
viðauka, utan á framhlið eða ofan á tækinu, þannig að hann 
sjáist greinilega,

b)  hitarar fyrir rými sem boðnir eru til sölu, leigu eða kaupleigu 
þar sem ekki er við því að búast að endanlegir notendur 
geti séð hitarann, séu markaðssettir með þeim upplýsingum 
sem birgjar veita í samræmi við 1. lið VI. viðauka,

c)  allar auglýsingar, sem varða sérstaka tegund hitara fyrir 
rými og innihalda orkutengdar upplýsingar eða verð-
upplýsingar, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn rýmis-
hitunar orkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir 
þá tegund,

d)  allt tæknilegt kynningarefni, sem varðar sérstaka tegund 
hitara fyrir rými og lýsir sérstökum tæknilegum mæli-
þáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn rýmis-
hitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir 
þá tegund.

2.  Seljendur sambyggðra hitari skulu sjá til þess að:

a)  allir sambyggðir hitarar beri á sölustað merkimiða frá 
birgjum í samræmi við 2. mgr. 3. gr., eins og sett er fram í  
2. lið III. viðauka, utan á framhlið eða ofan á tækinu, þannig 
að hann sjáist greinilega,

b)  sambyggðir hitarar sem boðnir eru til sölu, leigu eða 
kaupleigu þar sem ekki er við því að búast að endanlegir 
notendur geti séð hitarann, séu markaðssettir með þeim 
upplýsingum sem birgjar veita í samræmi við 2. lið  
VI. viðauka,

c)  allar auglýsingar, sem varða sérstaka tegund sambyggðs 
hitara og innihalda orkutengdar upplýsingar eða verð-
upp lýsingar, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn rýmis-
hitun arorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk við 
miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund,

d)  allt tæknilegt kynningarefni, sem varðar sérstaka tegund 
sambyggðra hitara og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 

rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund.

3.  Seljendur pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og 
búnaði sem nýtir sólarorku skulu, byggt á þeim merkimiða og 
vöruupplýsingum sem birgjar veita í samræmi við 1., 3. , 4. og 
5. mgr. 3. gr. tryggja að:

a)  öll tilboð um tiltekinn pakka feli í sér árstíðabundna orku-
nýtni rýmishitunar og árstíðabundinn rýmishitunar orku-
nýtniflokk fyrir þann pakka við miðlungs, kaldari eða 
heitari loftslagsskilyrði, eftir því sem við á, með því að 
sýna, með pakkanum, merkimiðanum, sem settur er fram 
í 3. lið III. viðauka og vöruupplýsingablaðinu sem sett eru 
fram í 5. lið IV. viðauka, fyllt út á viðeigandi hátt samkvæmt 
eiginleikum þess pakka,

b)  pakkar með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku, sem boðnir eru til sölu, leigu eða kaupleigu 
þar sem ekki er við því að búast að endanlegir notendur 
geti séð þá, séu markaðssettir með þeim upplýsingum sem 
veittar eru í samræmi við 3. lið VI. viðauka,

c)  allar auglýsingar sem varða sérstaka tegund pakka 
með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir 
sólarorku og innihalda orkutengdar upplýsingar eða 
verðupplýsingar innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, 
fyrir þá tegund,

d)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk við miðlungs loftslagsskilyrði, 
fyrir þá tegund.

4.  Seljendur pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og 
búnaði sem nýtir sólarorku skulu, byggt á þeim merkimiða og 
vöruupplýsingum sem birgjar veita í samræmi við 2., 3. , 4. og 
6. mgr. 3. gr. tryggja að:

a)  öll tilboð um tiltekinn pakka með sambyggðum hitara, 
hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku feli í sér 
árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar, orkunýtni 
vatnshitunar, árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk 
og vatnshitunarorkunýtniflokk fyrir þann pakka við 
miðlungs, kaldari eða heitari loftslagsskilyrði, eftir því sem 
við á, með því að sýna, með pakkanum, merkimiðanum, sem 
settur er fram í 4. lið III. viðauka og vöruupplýsingablaðinu 
sem sett eru fram í 6. lið IV. viðauka, fyllt út á viðeigandi 
hátt samkvæmt eiginleikum þess pakka,
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b)  pakkar með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku, sem boðnir eru til sölu, leigu eða kaupleigu 
þar sem ekki er við því að búast að endanlegir notendur 
geti séð þá, séu markaðssettir með þeim upplýsingum sem 
veittar eru í samræmi við 4. lið VI. viðauka,

c)  allar auglýsingar sem varða sérstaka tegund pakka 
með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku og innihalda orkutengdar upplýsingar 
eða verðupplýsingar innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk, 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund,

d)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku og lýsir sérstökum tæknilegum 
mæliþáttum þeirra, innihaldi tilvísun í árstíðabundinn 
rýmishitunarorkunýtniflokk og vatnshitunarorkunýtniflokk 
við miðlungs loftslagsskilyrði, fyrir þá tegund.

5. gr.

Aðferðir við mælingar og útreikninga

Upplýsingarnar sem veita ber skv. 3. og 4. gr. skulu fengnar með 
áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum mæli- 
og útreikningsaðferðum sem taka tillit til viðurkenndra mæli- 
og útreikningsaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu 
tækni, eins og sett er fram í VII. viðauka.

6. gr.

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits

Aðildarríkin skulu beita málsmeðferðinni sem sett er fram í 
VIII. viðauka við mat á samræmi tilgreinds árstíðabundins 
rýmishitunarorkunýtniflokks, vatnshitunarorkunýtniflokks, 
árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar, orkunýtni 
vatnshitunar og hljóðaflsstig hitara.

7. gr.

Endurskoðun

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi 
tækniframfara eigi síðar en fimm árum eftir að hún öðlast 
gildi. Við endurskoðunina skal einkum meta allar verulegar 
breytingar á markaðshlutdeild mismunandi tegunda hitara í 
tengslum við merkimiðana sem settir eru fram í liðum 1.2 og 2.2 
í III. viðauka, hagkvæmni og nothæfi upplýsinga um orkunýtni 
hitara, annarra en orkunýtni varmadælu á grundvelli staðlaðra 
hitunartímabila, hversu vel upplýsingablöð og merkimiðar 
pakkanna, sem settir eru fram í 3. og 4. lið III. viðauka og 5. og 
6. lið IV. viðauka, eiga við, og hvort viðeigandi sé að óvirkur 
búnaður til varmaendurheimtar í loftræstikerfum falli undir 
gildissvið þessarar reglugerðar.

8. gr.

Gildistaka og beiting

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 18. febrúar 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

__________
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I. VIÐAUKI

Skilgreiningar sem gilda fyrir II. til VIII. viðauka

Hvað varðar II. til VIII. viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Skilgreiningar sem varða hitara

1) „hitaketill fyrir rými“: nefndur „ketill“ á myndum 1 til 4 í IV. viðauka, hitari fyrir rými sem framleiðir varma með 
bruna jarðefnaeldsneytis og/eða lífmassaeldsneytis og/eða með nýtingu júl-áhrifa í rafviðnámshitöldum,

2) „sambyggður hitaketill“: nefndur „ketill“ á myndum 1 til 4 í IV. viðauka, hitaketill fyrir rými sem er hannaður til 
að framleiða einnig varma til að skila heitu neyslu- og grávatni við tiltekið hitastig, í ákveðnu magni og tilteknu 
streymi, innan tiltekins tíma og er tengdur ytri aðföngum neyslu- og grávatns,

3) „hitari fyrir rými með varmadælu“: nefndur „varmadæla“ á mynd 1 og 3 í IV. viðauka, hitari fyrir rými sem notar 
umherfisvarma úr lofti, vatni eða jörðu og/eða frávarma til að framleiða varma, hitari fyrir rými með varmadælu 
getur verið með einn eða fleiri viðbótarhitara sem nýta júláhrif í rafviðnámshitöldum eða bruna jarðefnaeldsneytis 
og/eða lífmassaeldsneytis,

4) „sambyggður hitari með varmadælu“: nefndur „varmadæla“ á mynd 1 og 3 í IV. viðauka, hitari fyrir rými með 
varmadælu sem er hannaður til framleiða einnig varma til að skila heitu neyslu- eða grávatni við tiltekið hitastig, í 
ákveðnu magni og tilteknu streymi, innan tiltekins tíma og er tengdur ytri aðföngum neyslu- og grávatns,

5) „viðbótarhitari“: hitari sem er ekki gerð krafa um og framleiðir varma þegar eftirspurn eftir varma er meiri en 
nafnvarmaafköst hitarans sem fellur undir kröfurnar,

6) „nafnvarmaafköst viðbótarhitara“ (Psup): tilgreind varmaframleiðlsa viðbótarhitara sem gefin er upp fyrir rýmishitun 
og, ef við á, vatnshitun við stöðluð málgildisskilyrði, gefin upp í kW, ef viðbótarhitarinn er hitari fyrir rými með 
varmadælu eða sambyggður hitari með varmadælu, eru stöðluð málgildisskilyrði til að ákvarða nafnvarmaafköst 
viðbótarhitara, hitastig utandyra (Tj) = + 7 °C;

7) „hitastig utandyra“ (Tj): þurr lofthiti utandyra, gefinn upp sem gráður á selsíus, tilgreina má rakastig með samsvarandi 
vothita;

8) „árleg orkunotkun“ (QHE): árleg orkunotkun hitara sem er nauðsynleg fyrir hitun rýmis til að uppfylla tilgreinda 
árlega viðmiðunareftirspurn eftir hitun á tilgreindu hitunartímabili, gefin upp í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ 
sem heildarvarmagildi (GCV),

9) „reiðuhamur“: ástand þar sem hitari er tengdur rafkerfinu, er háður raforku frá rafkerfinu til þess að geta starfað 
eins og til er ætlast og gerir eingöngu kleift að framkvæma eftirfarandi aðgerðir, sem geta varað ótímabundið: 
endurvirkjunaraðgerð eða endurvirkjunaraðgerð auk merkis sem eingöngu gefur til kynna að endurvirkjunaraðgerð 
sé virk og/eða birting upplýsinga eða stöðu,

10) „aflþörf í reiðuham“ (PSB): aflþörf hitara í reiðuham, gefin upp í kW,

11) „umreiknistuðull“ (CC): stuðull sem endurspeglar áætlaða 40 % meðalframleiðslunýtni í ESB, sem um getur í 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB (6); en gildi stuðulsins er CC = 2,5,

12) „heildarvarmagildi“ (GCV): heildargildi varmalosunar einingarmagns af eldsneyti við algjöran bruna þess með 
súrefni og þegar afurðum brennslunnar er aftur komið í umhverfishita og þetta magn felur í sér þéttivarma allrar 
vatnsgufu í eldsneytinu og vatnsgufu sem myndast vegna bruna vetnis sem er í eldsneytinu;

(6) Stjtíð. ESB L 315, 14.11.2012, bls. 1.
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Skilgreiningar sem varða hitakatla fyrir rými, sambyggða hitakatla og hitara fyrir rými með samvinnslu raf- og 
varmaorku

13) „árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í virkum ham“ (ηson):

— að því er varðar eldsneytishitakatla fyrir rými og sambyggða eldsneytishitakatla er vegið meðaltal notnýtni við 
nafnvarmaafköst og notnýtni við 30 % af nafnvarmafköstum, gefin upp í %;

— að því er varðar rafhitakatla fyrir rými og sambyggða rafhitakatla er notnýtni við nafnvarmafköst, gefin upp  
í %;

— að því er varðar hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku sem eru ekki með viðbótarhitara er 
notnýtni við nafnvarmaafköst gefin upp í %;

— að því er varðar hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku sem eru með viðbótarhitara er vegið 
meðaltal notnýtni við nafnvarmaafköst þegar viðbótarhitarinn er óvirkur og notnýtni við nafnvarmaafköst 
þegar viðbótarhitarinn er virkur gefin upp í %;

14) „notnýtni“ (η): hlutfall notvarmaafkasta og heildarorkuílags hitaketils fyrir rými, sambyggðs hitaketils og hitara fyrir 
rými fyrir samvinnslu raf og varmaorku, gefið upp í %, þar sem heildarorkuílag er gefið upp sem heildarvarmagildi 
(GCV) og/eða með því að margfalda endanlega orku með umreiknistuðlinum (CC),

15) „notvarmaafköst“ (P): varmaframleiðsla hitaketils fyrir rými, sambyggðs hitaketils eða hitara fyrir rými fyrir 
samvinnslu raf og varmaorku, sem er flutt til varmaberans, gefið upp í kW,

16) „raforkunýtni“ (η el): hlutfall raforkuframleiðslu og heildarorkuílags hitara fyrir rými með samvinnslu raf og 
varmaorku, gefin upp í %, þar sem heildarorkuílag er gefið upp sem heildarvarmagildi (GCV) og/eða sem endanleg 
orka margfölduð með umreiknistuðlinum (CC),

17) „aflþörf kveikibrennara“ (Pign): aflþörf brennara sem ætlaður er til að kveikja á aðalbrennaranum, gefin upp sem W 
með tilliti til heildarvarmagildis (GCV),

18) „þéttiketill“: hitaketill fyrir rými eða sambyggður hitaketill, þar sem vatnsgufan í myndefnunum frá bruna er þétt 
að hluta til, við venjulegar notkunaraðstæður og við ákveðinn ganghita vatns, til að nýta gufunarvarma þessarar 
vatnsgufu til hitunar,

19) „aukaraforkunotkun“: árleg raforkuþörf vegna tilgreindrar notkunar hitaketils fyrir rými, sambyggðs hitaketils og 
hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, reiknað út frá raforkunotkun við fullt álag (elmax), hlutaálag 
(elmin), í reiðuham og sjálfgefnum notkunarstundum í hverjum ham, gefin upp í kWh með tilliti til endanlegrar 
orku,

20) „varmatap í reiðuham“ (Pstby): varmatap hitaketils fyrir rými, sambyggðs hitaketils eða hitara fyrir rými fyrir 
samvinnslu raf og varmaorku í notkunarham án varmaþarfar, gefið upp í kW,

 Skilgreiningar sem varða hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með varmadælu

21) „málnýtnistuðull“ (COPrated) eða „málfrumorkuhlutfall“ (PER rated): tilgreind varmarýmd, gefin upp í kW, deilt 
með orkuílagi, gefið upp sem kW með tilliti til heildarvarmagildis (GCV) og/eða í kW með tilliti til endanlegrar orku 
margfölduð með umreiknistuðli (CC), þegar hitað er við stöðluð málgildisskilyrði,

22) „viðmiðunarhönnunarskilyrði“: samsetning viðmiðunarhönnunarhitastigs, hæsta tvígildishitastigsins og hæsta 
notkunarhitastigs, eins og sett er fram í töflu 10 í VII. viðauka,

23) „viðmiðunarhönnunarhitastig“ (Tdesignh): hitastig utan dyra, gefið upp sem gráður á selsíus, eins og sett er fram í töflu 
10 í VII. viðauka, þegar hlutfall hlutaálags er 1,

24) „hlutfall hlutaálags“ (pl(Tj)): útihitastig að frádregnum 16 °C, deilt með viðmiðunarhönnunarhitastigi að frádregnum 
16 °C,

25) „hitunartímabil“:tiltekin notkunarskilyrði fyrir miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði, sem lýsa, fyrir hvert 
bil, samsetningu hitastigs utandyra og fjölda klukkustunda sem þetta hitastig varir á því tímabili,

26) „bil“ (binj): samsetning hitastigs utandyra og bilstunda, eins og sett er fram í töflu 12 í VII. viðauka,

27) „bilstundir“ (Hj): fjöldi klukkustunda á hitunartímabili, gefið upp sem klukkustundir á ári, með hitastig utandyra 
fyrir hvert bil, eins og sett er fram í töflu 12 í VII. viðauka,
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28) „hlutaálag vegna hitunar“ (Ph(Tj): hitunarálag við tiltekið hitastig utandyra, sem reiknað er út frá hönnunarálagi sem 
margfaldað er með hlutfalli hlutaálags, gefið upp í kW,

29) „árstíðabundinn nýtnistuðull“ (SCOP) eða „árstíðabundið frumorkuhlutfall“ (SPER) er heildarnýtnistuðull hitara 
fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem notar rafmagn, eða heildarfrumorkuhlutfall 
hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem notar eldsneyti, sem er dæmigerður 
fyrir allt tilgreinda hitunartímabilið, reiknað út sem árleg viðmiðunareftirspurn eftir hitun, deilt með árlegri 
raforkunotkun,

30) „árleg viðmiðunareftirspurn eftir hitun“ (QH): viðmiðunareftirspurn eftir hitun á tilteknu hitunartímabili og notast 
til grundvallar útreikninga á árstíðabundnum nýtnistuðli (SCOP) eða árstíðabundnu frumorkuhlutfalli (SPER) og 
er reiknað út sem margfeldi hönnunarálags vegna hitunar og jafngildisklukkustunda í virkum ham á ársgrundvelli, 
gefið upp sem kWh,

31) „árlegar jafngildisklukkustundir í virkum ham“ (HHE): áætlaður fjöldi klukkustunda á ári fyrir hönnunarálag hitara 
fyrir rými með varmadælu eða sambyggðra hitara með varmadælu, til að uppfylla árlega viðmiðunareftirspurn eftir 
hitun, gefið upp sem h,

32) „nýtnistuðull í virkum ham“ (SCOPon) eða „frumorkuhlutfall í virkum ham“ (SPERon): meðalnýtnistuðull hitara fyrir 
rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem notar raforku í virkum ham, eða frumorkuhlutfall 
hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem notar eldsneyti í virkum ham, fyrir 
tiltekið hitunartímabil,

33) „viðbótarhitunarafköst“ (sup(Tj): nafnvarmaafköst (Psup) viðbótarhitara sem er viðbót við hitunarafköst sem eru 
gefin upp til að uppfylla hlutaálag vegna hitunar ef hitunarafköstin sem gefin eru upp eru minni en hlutaálag vegna 
hitunar, gefið upp sem kW,

34) „nýtnistuðull sem á sérstaklega við um tiltekið bil“ (COPbin(Tj) eða „frumorkuhlutfall sem á sérstaklega við um 
tiltekið bil“ (PERbin(Tj)): nýtnistuðull hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem 
notar raforku, eða frumorkuhlutfall hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu, sem 
notar eldsneyti, sem á sérstaklega við um hvert bil á tímabili og ákvarðast af hlutaálagi, hitunarafköstum sem gefin 
eru upp og nýtnistuðli sem gefinn er upp fyrir tilgreind bil og er reiknað fyrir önnur bil með inn eða framreikningi 
og leiðrétt, ef nauðsyn krefur, með lækkunarstuðlinum,

35) „hitunarafköst sem gefin eru upp“ (Pdh(Tj)): hitunarafköst sem hitari fyrir rými með varmadælu eða sambyggður 
hitari með varmadælu skilar við hitastig utandyra, gefið upp í kW,

36) „afkastastýring“: geta hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu til að breyta afköstum 
sínum með því að breyta rúmmálsstreymi a.m.k. eins af vökvunum sem eru nauðsynlegir fyrir kælingarferlið, 
tilgreina skal hana sem „fasta“ ef ekki er hægt að breyta rúmmálsstreyminu eða „breytilega“ ef rúmmálsstreyminu 
er breytt eða breytt í röðum sem hafa tvö eða fleiri þrep,

37) „hönnunarálag vegna hitunar“ (Pdesignh): nafnvarmaafköst (Prated) hitara fyrir rými með varmadælu eða 
sambyggðs hitara með varmadælu við viðmiðunarhönnunarhitastig þar sem hönnunarálag vegna hitunar er það 
sama og hlutaálag vegna hitunar þar sem hitastig utandyra er það sama og viðmiðunarhönnunarhitastig, gefið upp í 
kW,

38) „nýtnistuðull sem gefinn er upp“ (COPd(Tj)) eða „frumorkuhlutfall sem er gefið upp“ (PERd(Tj)): nýtnistuðull eða 
frumorkuhlutfall við takmarkaðan fjölda tilgreindra bila,

39) „tvígildishitastig“ (Tbiv): hitastig utandyra sem birgir gefur upp fyrir hitun og við það sem afköst, sem gefin eru upp, 
eru jöfn hlutaálagi vegna hitunar og ef hitastig er undir því þá þarf að bæta hitunarafköst til að ná fram hlutaálagi 
fyrir hitun, gefið upp sem gráður á selsíus,

40) „notkunarhitastigsmörk“ (TOL): hitastig utandyra sem birgir gefur upp fyrir hitun, en við lægra hitastig mun hitarinn 
fyrir rými með loft í vatn varmadælu, eða sambyggði hitarinn með loft í vatn varmadælu, ekki getað skilað neinum 
hitunarafköstum og hitunarafköstin, sem gefin eru upp eru núll, gefin upp sem gráður á selsíus,

41) „notkunarhitastigsmörk vegna vatnshitunar“ (WTOL): hitastig vatnsfrárásar, sem birgir gefur upp fyrir hitun, en við 
hærra hitastig getur hitarinn fyrir rými með varmadælu eða sambyggði hitarinn með varmadælu, ekki skilað neinum 
hitunarafköstum og afköstin sem gefin eru upp fyrir hitun eru núll, gefið upp í gráðum á selsíus,

42) „hitunarafköst á hringrásartímabili“ (Pcych): heildarhitunarafköst á prófunartímabili hringrásar vegna hitunar, gefin 
upp sem kW,
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43) „orkunýtni á hringrásartímabili“ (COPcyc eða PERcyc): meðalnýtnistuðull eða meðalfrumorkuhlutfall á 
prófunartímabili hringrásar, reiknað út sem heildarhitunarafköst á tímabilinu, gefið upp í kWh, deilt með 
heildarorkuinnaflinu á sama tímabili, gefið upp í kW fyrir heildarvarmagildi (GCV) og/eða í kWh fyrir endanlega 
orku margfaldaða með umreiknistuðli (CC),

44) „lækkunarstuðull“ (Cdh): mælikvarði á tap á orkunýtni vegna hringrásar hitara fyrir rými með varmadælu eða 
sambyggðs hitara með varmadælu en ef Cdh er ekki ákvarðaður með mælingu þá er sjálfgefinn lækkunarstuðull Cdh 
= 0,9,

45) „virkur hamur“: það ástand sem samsvarar klukkustundum hitunarálags lokaðs rýmis og sem virkjar hitunaraðgerð 
en þetta ástand getur falið í sér hringrás hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með varmadælu til 
að ná og viðhalda því hitastigi innandyra sem krafist er,

46) „slökkt á búnaði“: ástand þar sem hitari fyrir rými með varmadælu eða sambyggður hitari með varmadælu er 
tengdur rafkerfinu en engin aðgerð er virk, þ.m.t. ástand sem gefur einungis til kynna að slökkt sé á búnaði og 
ástand þar sem einungis er fyrir hendi virkni sem ætlað er að tryggja rafsegulsviðssamhæfi í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/108/EB (17),

47) „slökkt á hitastilli“: það ástand sem samsvarar klukkustundum þegar ekkert hitunarálag er og hitunaraðgerð er virk 
og þar sem kveikt er á hitunaraðgerð en hitarinn fyrir rými með varmadælu eða sambyggði hitarinn með varmadælu 
starfar ekki en ekki telst vera slökkt á hitastilli þegar kveikt er á hringrás í virkum ham,

48) „notkunarhamur sveifarhússhitara“: ástand þar sem hitari er virkjaður til að koma í veg fyrir að kælimiðillinn færist 
yfir í þjöppuna til að takmarka styrk kælimiðilsins í olíu þegar þjappan er ræst,

49) „aflþörf þegar slökkt er á búnaði“ (POFF): aflþörf hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara með 
varmadælu þegar slökkt er á hitaranum, gefið upp í kW,

50) „aflþörf hitastillis þegar slökkt er á búnaði“ (PTO): aflþörf hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara 
með varmadælu þegar slökkt er á hitastilli, gefið upp í kW,

51) „aflþörf þegar kveikt er á sveifarhússhitara“ (PCK): aflþörf hitara fyrir rými með varmadælu eða sambyggðs hitara 
með varmadælu þegar kveikt er á sveifarhússhitara, gefið upp í kW,

52) „lághitavarmadæla“: hitari fyrir rými með varmadælu sem er sérstaklega hannaður til notkunar við lágt hitastig og 
sem getur ekki skilað hituðu vatni með 52°C frárásarhita og þurrhita (vothita) við inntak við – 7 °C (– 8 °C) við 
viðmiðunarhönnunarskilyrði í miðlungs loftslagi,

53) „notkun við lágt hitastig“: notkun þar sem hitari fyrir rými með varmadælu skilar uppgefnum hitunarafköstum 
sínum við 35°C úttakshita varmaskiptis innandyra,

54) „notkun við miðlungshitastig“: notkun þar sem hitari fyrir rými með varmadælu eða sambyggður hitari með 
varmadælu skilar uppgefnum hitunarafköstum sínum við 55°C úttakshita varmaskiptis innandyra,

Skilgreiningar sem varða vatnshitun í sambyggðum hiturum:

55) „álagslýsing“: tiltekin röð vatnsúttekta, eins og tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka, hver sambyggður hitari uppfyllir 
a.m.k. eina álagslýsingu,

56) „vatnsúttekt“: tilgreind samsetning á notrennslishraða vatns, nothita vatns, notorkuinnihaldi og hámarkshitastigi, 
eins og tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka,

57) „notrennslishraði vatns“ (f): lágmarksrennslishraði, gefinn upp í lítrum á mínútu, á heitu vatni til viðmiðunarorku, 
eins og tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka,

58) „nothiti vatns“ (Tm): hitastig vatns, gefið upp í gráðum á selsíus, þegar heitt vatn byrjar að leggja til 
viðmiðunarorkunnar, eins og tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka,

59) „notorkuinnihald“ (Qtap): orkuinnihald heits vatns, gefið upp í kW, sem afhent er við hitastig sem er jafnt eða hærra 
en nothiti vatns og við rennslishraða vatns sem er jafn eða meiri en notrennslishraði vatns, eins og tilgreint er í töflu 
15 í VII. viðauka,

60) „orkuinnihald heits vatns“: margfeldi tiltekinnar varmarýmdar vatns, meðaltal hitamismunar á milli úttektar heits 
vatns og kalda vatnsins sem tekið er inn og heildarmassa heita vatnsins sem er afhent,

(7) Stjtíð ESB L 390, 31.12.2004, bls. 24.
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61) „toppgildi hitastigs“ (Tp): lágmarkshitastig vatns, gefið upp í gráðum á selsíus, sem þarf að ná við vatnsúttekt, eins 
og tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka,

62) „viðmiðunarorka“ (Qref): samanlagt notorkuinnihald vatnsúttekta, gefið upp í kW, í tiltekinni álagslýsingu, eins og 
tilgreint er í töflu 15 í VII. viðauka,

63) „hámarksálagslýsing“: álagslýsing með mestu viðmiðunarorku sem sambyggður hitari getur gefið frá sér samhliða 
því að uppfylla skilyrði þeirrar álagslýsingar um hitastig og rennslishraða,

64) „tilgreind álagslýsing“: álagslýsingin sem notuð er þegar orkunýtni vatnshitunar er ákvörðuð,

65) „dagleg raforkunotkun“ (Qelec): raforkunotkun vegna vatnshitunar í 24 klukkustundir samfleytt við tilgreinda 
álagslýsingu, gefin upp í kWh með tilliti til endanlegrar orku,

66) „dagleg eldsneytisnotkun“ (Qfuel): eldsneytisnotkun vegna vatnshitunar í 24 klukkustundir samfleytt við tilgreinda 
álagslýsingu, gefin upp í kWh með tilliti til heildarvarmagildis (GCV) og, að því er varðar f-lið 5. liðar VII. viðauka, 
gefin upp í GJ með tilliti til heildarvarmagildis (GCV),

67) „árleg raforkunotkun“ (AEC): árleg raforkunotkun sambyggðs hitara vegna vatnshitunar við tilgreinda álagslýsingu 
og við tiltekin loftslagsskilyrði, gefin upp í kWh með tilliti til endanlegrar orku,

68) „árleg eldsneytisnotkun“ (AFC): árleg notkun sambyggðs hitara á jarðefna- og/eða lífmassaeldsneyti vegna 
vatnshitunar við tilgreinda álagslýsingu og við tiltekin loftslagsskilyrði, gefin upp í GJ með tilliti til heildarvarmagildis 
(GCV),

Skilgreiningar sem varða búnað sem nýtir sólarorku

69) „árlegt varmaframlag án sólarorku“ (Qnonsol): árlegt framlag raforku (gefið upp í kWh fyrir frumorku) og/eða 
eldsneytis (gefið upp í kWh fyrir heildarvarmagildi (GCV)) til notvarmaframleiðslu pakka með sambyggðum 
hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, með tilliti til árlegrar varmaupptöku sólargleypis og varmataps 
geymslutanks fyrir heitt vatn sem hitað er með sólarorku,

70) „ljósopsflatarmál sólargleypis“ (Asol): nefnt „stærð sólargleypis“ á myndum 1 til 4 í IV. viðauka, hámarksvarpflötur 
sem óþjöppuð sólargeislun fer í gegnum á leið inn í gleypinn, gefið upp í m 2 ,

71) „orkunýtni sólargleypis“ (ηcol): orkunýtni sólargleypis þegar hitamismunur á milli sólargleypisins og loftsins 
umhverfis hann er 40 K og hnattrænn ágeislunarstyrkur sólar er 1000 W/m2 , gefin upp í %,

72) „fast tap“ (S): hitunarafl sem tapast í geymslutanki fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, við tiltekið hitastig 
vatns og umhverfis, gefið upp í W,

73) „rúmmál“ (V): nefnt „rúmmál geymslutanks“ á myndum 1 til 4 í IV. viðauka, málrúmmál geymslutanks fyrir heitt 
vatn sem er hitað með sólarorku, gefið upp í lítrum eða m 3 ,

74) „aukaraforkunotkun (Qaux)“: nefnt „aukaraforka“ á mynd 5 í IV. viðauka, árleg raforkunotkun kerfis sem nýtir 
eingöngu sólarorku, sem rekja má til aflþarfar dælu og aflþarfar í reiðuham, gefin upp í kWh með tilliti til endanlegrar 
orku,

75) „aflþörf dælu“ (solpump): málraforkunotkun dælu í hringrás sólargleypis í kerfi sem nýtir eingöngu sólarorku, gefin 
upp í W,

76) „aflþörf í reiðuham” (solstandby): málraforkunotkun kerfis sem nýtir eingöngu sólarorku þegar dæla og varmagjafi 
þess eru óvirk, gefin upp í W,

Aðrar skilgreiningar

77) „miðlungs loftslagsskilyrði“, „kaldari loftslagsskilyrði“ og „heitari loftslagsskilyrði“: hitaskilyrði og hnattrænn 
ágeislunarstyrkur sólar sem einkenna borgirnar Strassborg, Helsinki og Aþenu, í þeirri röð,

78) „tegundarauðkenni“: kóði, venjulega alstafa, sem greinir tiltekna tegund hitara fyrir rými, sambyggðs hitara, 
hitastýringar, búnaðar sem nýtir sólarorku, pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku 
eða pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, frá öðrum tegundum með sama 
vörumerki, nafn birgis eða nafn söluaðila.

__________
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II. VIÐAUKI

Orkunýtniflokkar

1.  ÁRSTÍÐABUNDNIR RÝMISHITUNARORKUNÝTNIFLOKKAR

Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur hitara, að undanskildum lághitavarmadælum og hitara fyrir rými 
með varmadælu fyrir notkun við lágt hitastig, skal ákvarðaður á grunni árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar, 
eins og sett er fram í töflu 1.

Árstíðabundnir rýmishitunarorkunýtniflokkar lághitavarmadælu og hitara fyrir rými með varmadælu fyrir notkun 
við lágt hitastig skulu ákvarðaðir á grunni árstíðabundinnar orkunýtni þeirra við rýmishitun, eins og sett er fram í 
töflu 2.

Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar hitara skal reiknuð út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka, hvað 
varðar hitara fyrir rými með varmadælu, sambyggða hitara með varmadælu og lághitavarmadælur við miðlungs 
loftslagsskilyrði.

Tafla 1

Árstíðabundnir rýmishitunarorkunýtniflokkar hitara, að undanskildum lághitavarmadælum og hiturum 
fyrir rými með varmadælu fyrir notkun við lágt hitastig

Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar  ηs í %

A+++ ηs ≥ 150

A++ 125 ≤ ηs < 150

A+ 98 ≤ ηs < 125

A 90 ≤ ηs < 98

B 82 ≤ ηs < 90

C 75 ≤ ηs < 82

D 36 ≤ ηs < 75

E 34 ≤ ηs < 36

F 30 ≤ ηs < 34

G ηs < 30

Tafla 2

Árstíðabundnir rýmishitunorkunýtniflokkar lághitavarmadælna og hitara fyrir rými með varmadælu fyrir 
notkun við lágt hitastig

Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar ηs í %

A+++ ηs ≥ 175

A++ 150 ≤ ηs < 175

A+ 123 ≤ ηs < 150

A 115 ≤ ηs < 123

B 107 ≤ ηs < 115

C 100 ≤ ηs < 107

D 61 ≤ ηs < 100

E 59 ≤ ηs < 61

F 55 ≤ ηs < 59

G ηs < 55

2.  VATNSHITUNARORKUNÝTNIFLOKKAR

Vatnshitunarorkunýtniflokkur sambyggðs hitara skal ákvarðaður á grunni orkunýtni hans við vatnshitun eins og 
fram kemur í töflu 3.

Orkunýtni vatnshitunar sambyggðs hitara skal reiknuð út í samræmi við 5. lið VII. viðauka.
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3. ORKUNÝTNIFLOKKAR GEYMSLUTANKA FYRIR HEITT VATN, SEM ER HITAÐ MEÐ SÓLARORKU, EF 
BÚNAÐURINN ER BÚNAÐUR (EÐA HLUTI AF BÚNAÐI) SEM NÝTIR SÓLARORKU

Orkunýtniflokkur geymslutanks fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, ef hann er búnaður (eða hluti af búnaði)
sem nýtir sólarorku, skal ákvarðaður á grunni fasts taps eins og sett er fram í töflu 4.

Tafla 4

Orkunýtniflokkar geymslutanka fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, ef hann er búnaður (eða hluti 
af búnaði) sem nýtir sólarorku

Orkunýtniflokkur Fast tap S í vöttum, með rúmmálið V í lítrum

A+ S < 5,5 + 3,16 · V0,4

A 5,5 + 3,16 · V0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V0,4

B 8,5 + 4,25 · V0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V0,4

C 12 + 5,93 · V0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V0,4

D 16,66 + 8,33 · V0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V0,4

E 21 + 10,33 · V0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V0,4

F 26 + 13,66 · V0,4 ≤ S <31 + 16,66 · V0,4

G S > 31 + 16,66 · V0,4
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III. VIÐAUKI

Merkimiðarnir

1.  HITARAR FYRIR RÝMI

1.1. Merkimiði 1

1.1.1. Hitakatlar fyrir rými í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A ++ til G

a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki birgis,

II.  tegundarauðkenni birgis,

III.  rýmishitunarvirkni,
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IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur sem ákvarðaður er í samræmi við 1. lið II. viðauka; 
örvaroddurinn sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk hitaketils fyrir rými skal vera í 
sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

V.  nafnvarmaafköst í kW, námunduð að næstu heilu tölu,

VI.  hljóðaflsstig  LWA í dB, innandyra, námundað að næstu heilu tölu.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitakatla fyrir rými skulu vera í samræmi við 5. lið þessa viðauka.

1.1.2. Hitarar fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A++ til G

a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki birgis,

II.  tegundarauðkenni birgis,

III.  rýmishitunarvirkni,
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IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur, sem ákvarðaður er í samræmi við 1. lið II. viðauka; 
örvaroddurinn sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk hitara fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf og varmaorku skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

V.  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, námunduð að næstu heilu tölu,

VI.  hljóðaflsstig LWA í dB, innandyra, námundað að næstu heilu tölu.

VII.  virkni viðbótarraforkuframleiðslu.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku skulu vera í samræmi 
við 6. lið þessa viðauka.

1.1.3. Hitarar fyrir rými með varmadælu, að undanskildum lághitavarmadælum, í árstíðabundnum rýmishitunar-
orkunýtniflokkum A++ til G
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki birgis,

II.  tegundarauðkenni birgis,

III.  rýmishitunarvirkni við notkun við miðlungs og lágt hitastig, eftir því sem við á,

IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur við miðlungs loftslagsskilyrði fyrir notkun við miðlungs 
og lágt hitastig, eftir því sem við á, sem ákvarðaður er í samræmi við 1. lið II. viðauka; örvaroddurinn 
sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk hitara fyrir rými með varmadælu fyrir notkun við 
miðlungs eða lágt hitastig, eftir því sem við á, skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks 
sem við á,

V.  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við miðlungs, kaldari og heitari 
loftslagsskilyrði fyrir notkun við miðlungs eða lágt hitastig, eftir því sem við á, námundað að næstu 
heilu tölu,

VI.  hitastigskort fyrir Evrópu sem sýnir þrjú leiðbeinandi hitastigssvæði,

VII.  hljóðaflsstig LWA í dB, innandyra (ef við á) og utandyra, í dB, námundað að næstu heilu tölu.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitara fyrir rými með varmadælu skulu vera í samræmi við 7. lið þessa 
viðauka. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki 
ESB“ samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 (8).

(8) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
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1.1.4. Lághitavarmadælur í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A++ til G

a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki birgis,

II.  tegundarauðkenni birgis,

III.  rýmishitunarvirkni við notkun við lágt hitastig,

IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur við miðlungs loftslagsskilyrði, sem ákvarðaður er í 
samræmi við 1. lið II. viðauka; örvaroddurinn sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk 
lághitavarmadælu skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

V.  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við miðlungs, kaldari og heitari 
loftslagsskilyrði, eftir því sem við á, námundað að næstu heilu tölu,
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VI.  hitastigskort fyrir Evrópu sem sýnir þrjú leiðbeinandi hitastigssvæði,

VII.  hljóðaflsstig LWA í dB, innandyra (ef við á) og utandyra, í dB, námundað að næstu heilu tölu.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir lághitavarmadælur skulu vera í samræmi við 8. lið þessa viðauka. 
Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ 
samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010.

1.2. Merkimiði 2

1.2.1. Hitakatlar fyrir rými í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++ til D

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 1.1.1 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitakatla fyrir rými skulu vera í samræmi við 5. lið þessa viðauka.
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1.2.2. Hitarar fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++  
til D

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 1.1.2 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku skulu vera í samræmi 
við 6. lið þessa viðauka.
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1.2.3. Hitarar fyrir rými með varmadælu, að undanskildum lághitavarmadælum, í árstíðabundnum rýmishitunar-
orkunýtniflokkum A+++ til D

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 1.1.3 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir hitara fyrir rými með varmadælu skulu vera í samræmi við 7. lið þessa 
viðauka.
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1.2.4. Lághitavarmadælur í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++ til D

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 1.1.4 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir lághitavarmadælur skulu vera í samræmi við 8. lið þessa viðauka.
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2. SAMBYGGÐIR HITARAR

2.1. Merkimiði 1

2.1.1 Sambyggðir hitakatlar í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A++ til G og vatnshitunarorkunýtni-
flokkum A til G

a) Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I. nafn eða vörumerki birgis,

II. tegundarauðkenni birgis,

III. rýmishitunar og vatnshitunarvirkni, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf, í 
samræmi við töflu 15 í VII. viðauka,
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IV.  árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur, sem ákvarðaður er í samræmi við 1. og 
2. lið II. viðauka; örvaroddurinn sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokk 
fyrir sambyggðan hitunarketil skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

V.  nafnvarmaframleiðsla í kW, námundað að næstu heilu tölu,

VI.  hljóðaflsstig LWA í dB, innandyra, námundað að næstu heilu tölu.

VII.  hvað varðar sambyggða hitunarkatla sem aðeins geta starfað á tímabilum þegar ekki er hámarksálag, 
má bæta við skýringarmynd sem um getur í 11. lið d-liðar í 9. lið þessa viðauka.

b)  Hönnun merkimiðans fyrir sambyggða hitunarkatla skal vera í samræmi við 9. lið þessa viðauka.

2.1.2. Sambyggðir hitarar með varmadælu í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A++ til G og vatns-
hitunarorkunýtniflokkum A til G
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki birgis,

II.  tegundarauðkenni birgis,

III.  rýmishitunarvirkni við notkun við miðlungs hitastig og vatnshitunarvirkni, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, 
gefin upp með viðeigandi bókstaf, í samræmi við töflu 15 í VII. viðauka,

IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur við miðlungs loftslagsskilyrði fyrir notkun við miðlungs 
hitastig og vatnshitunarorkunýtniflokkur við miðlungs loftslagsskilyrði, ákvarðaður í samræmi við 
1. og 2. lið II. viðauka; örvaroddurinn, sem sýnir árstíðabundinn rýmishitunar- og vatns hitunar orku-
nýtniflokk fyrir sambyggðan hitara með varmadælu, skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orku
nýtniflokks sem við á,

V.  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við miðlungs, kaldari og heitari 
loftslagsskilyrði, eftir því sem við á, námundað að næstu heilu tölu,

VI.  hitastigskort fyrir Evrópu sem sýnir þrjú leiðbeinandi hitastigssvæði,

VII.  hljóðaflsstig LWA í dB, innandyra (ef við á) og utandyra, námundað að næstu heilu tölu,

VIII.  hvað varðar sambyggða hitara með varmadælu sem aðeins geta starfað á tímabilum þegar ekki er 
hámarksálag, má bæta við skýringarmynd sem um getur í 12. lið d-liðar í 10. lið þessa viðauka.

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir sambyggða hitara með varmadælu skulu vera í samræmi við 10. lið þessa 
viðauka.
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2.2. Merkimiði 2

2.2.1. Sambyggðir hitunarkatlar í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++ til D og vatnshitunar orku-
nýtniflokkum A+ til F

a) Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 2.1.1 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b) Hönnun merkimiðans fyrir sambyggða hitunarkatla skal vera í samræmi við 9. lið þessa viðauka.
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2.2.2. Sambyggðir hitarar með varmadælu í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++ til D og vatns-
hitunarorkunýtniflokkum A+ til F

a) Upplýsingarnar sem taldar eru upp í a-lið í lið 2.1.2 í þessum viðauka skulu koma fram á merkimiðanum.

b) Hönnunarþættir merkimiðans fyrir sambyggða hitara með varmadælu skulu vera í samræmi við 10. lið
þessa viðauka.
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3.  PAKKAR MEÐ HITARA FYRIR RÝMI, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

 Merkimiði fyrir pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku í árstíðabundnum 
rýmishitunarorkunýtniflokkum A+++ til G

a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis,

II.  tegundarauðkenni seljanda og/eða birgis,

III.  rýmishitunarvirkni,

IV.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur hitara fyrir rými, ákvarðaður í samræmi við 1. lið  
II. viðauka,

V.  upplýsingar um hvort sólargleypir, geymslutankur fyrir heitt vatn, hitastýring og/eða viðbótarhitari 
fyrir rými megi vera hluti af pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku,
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VI.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku, sem ákvarðaður er í samræmi við 5. lið IV. viðauka; örvaroddurinn sem sýnir 
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku 
skal vera í samræmi við 11. lið þessa viðauka. Að því er varðar pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og 
búnaði sem nýtir sólarorku í árstíðabundnum rýmishitunarorkunýtniflokkum A +++ til D, má sleppa síðustu 
flokkunum E til G á A +++ til G kvarðanum.

4.  PAKKAR MEÐ SAMBYGGÐUM HITARA, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

 Merkimiði fyrir pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku í árstíðabundnum 
rýmishitunar- og vatnshitunarorkunýtniflokkum A +++ til G
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum:

I.  nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis,

II.  tegundarauðkenni seljanda og/eða birgis,

III.  rýmishitunar og vatnshitunarvirkni, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf, í 
samræmi við töflu 15 í VII. viðauka,

IV.  árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur sambyggða hitarans, ákvarðaður í 
samræmi við 1. og 2. lið II. viðauka,

V.  upplýsingar um hvort sólargleypir, geymslutankur fyrir heitt vatn, hitastýring og/eða viðbótarhitari 
megi vera hluti af pakka með sambyggðum hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku,

VI.  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku, sem ákvarðaður er í samræmi við 6. lið IV. viðauka; örvaroddurinn sem sýnir 
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokk pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

VII.  vatnshitunarorkunýtniflokkur pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir 
sólarorku, sem ákvarðaður er í samræmi við 6. lið IV. viðauka; örvaroddurinn sem sýnir vatnshitunar-
orkunýtniflokk pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skal vera í 
sömu hæð og örvaroddur þess orkunýtniflokks sem við á,

b)  Hönnunarþættir merkimiðans fyrir pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku 
skal vera í samræmi við 12. lið þessa viðauka. Að því er varðar pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu 
og búnaði sem nýtir sólarorku í árstíðabundnum rýmishitunar og/eða vatnshitunarorkunýtniflokkum A +++ 
til D, má sleppa síðustu flokkunum E til G á A +++ til G kvarðanum.
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5.  Hönnun merkimiðans fyrir hitakatla fyrir rými skal vera eftirfarandi:

Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.
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c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB:  4 pt – litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 A ++ -G og A +++ -D kvarðar, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur:

— Ör: breidd: 22 mm, hæð: 12 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 24 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Hljóðaflsstig, innandyra :

— Skýringarmynd eins og sýnd er,
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— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 20 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti „db“: Hefðbundið 15 pt Calibri-letur 100% svart.

 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100% – rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 45 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Textinn „kW“: Hefðbundið 30 pt Calibriletur 100% svart.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

 Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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6.  Hönnun merkimiðans fyrir hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku skal vera eftirfarandi:
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 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.

c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 4 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00. Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-
00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 A++ -G og A+++ -D kvarðar, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.
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 Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur

— Ör: breidd: 22 mm, hæð: 12 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 24 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Hljóðaflsstig, innandyra:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 20 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘dB’: Hefðbundið 15 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 45 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Textinn „kW“: Hefðbundið 30 pt Calibri-letur 100% svart.

 Raforkuvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

 Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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7.  Hönnun merkimiðans fyrir hitara fyrir rými með varmadælu skal vera eftirfarandi:

 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.
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c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 4 pt, litur: blár 100 %, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 Notkun við miðlungs og lágt hitastig:

— Texti ‘55 °C’ og ‘35 °C’: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart.

 A++-G og A+++-D scales, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur

— Ör: Breidd: 19 mm, hæð: 12 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 24 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.
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 Hljóðaflsstig, innandyra (ef við á) og utandyra:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 20 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti „db“: Hefðbundið 15 pt Calibri-letur 100% svart.

 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: A.m.k. 15 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti „kW“: Hefðbundið 15 pt Calibriletur 100% svart.

 Hitastigskort fyrir Evrópu og litaferningar:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,

— Litir:

 Dökkblár: 86-51-00-00,

 Milliblár: 53-08-00-00,

 Ljósblár: 25-00-02-00.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

 Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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8.  Hönnun merkimiðans fyrir lághitavarmadælur skal vera eftirfarandi:

 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.
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c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 4 pt, litur: blár 100 %, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 Notkun við lágt hitastig:

 Texti „35°C“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart.

 A++ -G og A+++ -D kvarðar, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm – Litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur

— Ör: breidd: 22 mm, hæð: 12 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 24 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.
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 Hljóðaflsstig, innandyra (ef við á) og utandyra:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi‘YZ’: Feitt 20 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘dB’: Hefðbundið 15 pt Calibri-letur 100% svart.

 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi ‘YZ’: A.m.k. 18 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘kW’: Hefðbundið 13,5 pt Calibri-letur 100% svart.

 Hitastigskort fyrir Evrópu og litaferningar:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

 Litir:

 Dökkblár: 86-51-00-00,

 Milliblár: 53-08-00-00,

 Ljósblár: 25-00-02-00.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

 Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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9.  Hönnun merkimiðans fyrir sambyggða hitakatla skal vera eftirfarandi:

 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.
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c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 4 pt, litur: blár 100 %, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 Vatnshitunarvirkni

— Skýringarmynd eins og sýnd er, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf, í 
samræmi við töflu 15 í þessum viðauka: Feitt 16 pt Calibriletur, 100% svart.

 A++ -G og A-G, A +++ -D eða A+ -F kvarðar, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árstíðabundnir rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkar:

— Ör: breidd: 14 mm, hæð: 9 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 18 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.
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 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi‘YZ’: Feitt 37,5 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘kW’: Hefðbundið 18 pt Calibri-letur 100% svart.

 Hljóðaflsstig, innandyra:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi‘YZ’: Feitt 20 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘dB’: Hefðbundið 15 pt Calibri-letur 100% svart.

 Virkni þegar ekki er hámarksálag, ef við á:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt – litur: blár 100% – rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

 Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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10.  Hönnun merkimiðans fyrir sambyggða hitara með varmadælu skal vera eftirfarandi:

 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 105 mm á breidd og 200 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.
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c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 4 pt, litur: blár 100 %, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 86 mm, hæð: 17 mm.

 Lína undir kennimerki: 1 pt, litur: blár 100%, lengd: 86 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 Vatnshitunarvirkni

— Skýringarmynd eins og sýnd er, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf, í 
samræmi við töflu 15 í þessum viðauka: Feitt 16 pt Calibriletur, 100% svart.

 A++ -G og A-G, A+++ -D eða A+ -F kvarðar, eftir því sem við á:

— Ör: hæð: 5 mm, bil: 1,3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Áttundi flokkur: 00XX00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 14 pt Calibriletur, hástafir, í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

— Ör: hæð: 7 mm, bil: 1 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Síðasti flokkur: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árstíðabundnir rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkar:

— Ör: breidd: 14 mm, hæð: 9 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 18 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.
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 Nafnvarmaafköst:

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi ‘YZ’: A.m.k. 12 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘kW’: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart.

 Hitastigskort fyrir Evrópu og litaferningar:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Litir:

 Dökkblár: 86-51-00-00,

 Milliblár: 53-08-00-00,

 Ljósblár: 25-00-02-00.

 Hljóðaflsstig, innandyra (ef við á) og utandyra:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm,

— Gildi „YZ“: Feitt 15 pt Calibri-letur, 100% svart,

— Texti ‘dB’: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart.

 Virkni þegar ekki er hámarksálag, ef við á:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Rammi: 2 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki birgis.

 Tegundarauðkenni birgis:

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 86 x 12 mm rými.
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11.  Hönnun merkimiðans fyrir pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skal vera í 
samræmi við eftirfarandi:

 Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 210 mm á breidd og 297 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.

c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 6 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
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 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 191 mm, hæð: 37 mm.

 Lína undir kennimerki: 2 pt, litur: blár 100%, lengd: 191 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 Hitari fyrir rými:

— Skýringarmynd eins og sýnd er,,

— Árstíðabundin rýmishitunarorkunýtniflokkur hitara fyrir rými:

 Ör: breidd: 24 mm, hæð: 14 mm, 100% svört,

 Texti: Feitt, 28 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Pakki með sólargleypi, geymslutanki fyrir heitt vatn, hitastýringu og/eða viðbótarhitara:

— Skýringarmyndir eins og sýndar eru,

— ‘+’ tákn: Feitt 50 pt Calibri-letur, 100% blátt,

— Kassar: breidd: 12 mm, hæð: 12 mm, rammi: 4 pt, 100% blátt,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 A+++ - G kvarði með ramma:

— Ör: hæð: 15 mm, bil: 3 mm, litir:

 Hæsti flokkur: X00X00,

 Annar flokkur: 7000X00,

 Þriðji flokkur: 3000X00,

 Fjórði flokkur: 0000X00,

 Fimmti flokkur: 0030X00,

 Sjötti flokkur: 0070X00,

 Sjöundi flokkur: 00XX00,

 Síðustu flokkar, ef við á: 00XX00,

— Texti: Feitt, 30 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku:

— Ör: breidd: 33 mm, hæð: 19 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 40 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 12 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis.

 Tegundarauðkenni seljanda og/eða birgis:

 Nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 191 x 19 mm rými.
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12.  Hönnun merkimiðans fyrir pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skal vera 
í samræmi við eftirfarandi:

Þar sem:

a)  Merkimiðinn skal vera minnst 210 mm á breidd og 297 mm á hæð. Ef merkimiðinn er prentaður á stærra 
sniði skal efni hans eftir sem áður vera í réttu hlutfalli við forskriftirnar hér að framan.

b)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur.

c)  Notuð er CMYK-litaskipan — blár, blárauður, gulur og svartur — í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-
X-00: 0% blár, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

d)  Merkimiðinn skal uppfylla allar eftirfarandi kröfur (tölur vísa til myndarinnar hér að framan):

 Rammastrik merkimiða ESB: 6 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Kennimerki ESB: Litir: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
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 Orkumerkimiði: Litur: X-00-00-00. Skýringarmynd eins og sýnd er: Kennimerki ESB + orkumerkimiði: 
breidd: 191 mm, hæð: 37 mm.

 Lína undir kennimerki: 2 pt, litur: blár 100%, lengd: 191 mm.

 Sambyggður hitari:

— Skýringarmynd eins og sýnd er, fyrir vatnshitunarvirkni, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp 

með viðeigandi bókstaf, í samræmi við töflu 15 í VII. viðauka: Feitt 16 pt Calibriletur, 100% svart.

— Árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur sambyggðs hitara: 

 Ör: breidd: 19 mm, hæð: 11 mm, 100% svört,

 Texti: Feitt, 23 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Pakki með sólargleypi, geymslutanki fyrir heitt vatn, hitastýringu og/eða viðbótarhitara:

— Skýringarmyndir eins og sýndar eru,

— ‘+’ tákn: Feitt 50 pt Calibri-letur, 100% blátt,

— Kassar: breidd: 12 mm, hæð: 12 mm, rammi: 4 pt, 100% blátt,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100 %, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Rýmishitunarvirkni:

— Skýringarmynd eins og sýnd er.

 A+++ - G kvarði með ramma:

— Ör: hæð: 6,5 mm, bil: 1 mm, litir:

Hæsti flokkur: X00X00,

Annar flokkur: 7000X00,

Þriðji flokkur: 3000X00,

Fjórði flokkur: 0000X00,

Fimmti flokkur: 0030X00,

Sjötti flokkur: 0070X00,

Sjöundi flokkur: 00XX00,

Síðustu flokkar, ef við á: 00XX00,

— Texti: Feitt, 16 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð,

— Rammi: 3 pt, litur: blár 100%, rúnnuð horn: 3,5 mm.

 Árstíðabundinn rýmishitunar- og vatnshitunarorkunýtniflokkur pakka með sambyggðum hitara 
fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, eftir því sem við á:

— Ör: breidd: 24 mm, hæð: 14 mm, 100% svört,

— Texti: Feitt, 28 pt Calibriletur, hástafir í hvítum lit, „+“ tákn: brjóstletur, raðað í eina röð.

 Vatnshitunarvirkni

— Skýringarmynd eins og sýnd er, þ.m.t. tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf, í 
samræmi við töflu 15 í þessum viðauka: Feitt 22 pt Calibriletur, 100% svart.

 Árið sem merkimiðinn er tekinn í notkun og númer reglugerðar:

— Texti: Feitt 12 pt Calibri-letur.

 Nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis.

 Tegundarauðkenni seljanda og/eða birgis:

Nafn eða vörumerki seljanda og/eða birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 191 x 19 mm rými.

_____________
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IV. VIÐAUKI

Vöruupplýsingablað

1.  HITARAR FYRIR RÝMI

1.1.  Upplýsingarnar á vöruupplýsingablaðinu um hitara fyrir rými skulu veittar í eftirfarandi röð og skulu koma fram 
í kynningarritum fyrir vöruna eða öðru lesefni sem fylgir vörunni:

a)  nafn eða vörumerki birgis,

b)  tegundarauðkenni birgis,

c)  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. lið II. viðauka,

d)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, námunduð að næstu heilu tölu (fyrir 
hitara fyrir rými með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

e)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. 
lið VII. viðauka (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

f)  árleg orkunotkun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), námundað að næstu 
heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu við 
miðlungs loftslagsskilyrði),

g)  hljóðaflsstig LWA, innandyra, í dB, námundað að næstu heilu tölu (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu, ef 
við á),

h)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar hitari fyrir rými er settur saman, settur upp eða honum 
haldið við,

 til viðbótar fyrir hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku:

i)  raforkunýtni í %, námundað að næstu heilu tölu,

 til viðbótar fyrir hitara fyrir rými með varmadælu:

j)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, 
námunduð að næstu heilu tölu,

k)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði námundað að næstu heilu 
tölu og reiknuð út í samræmi við 4. lið VII. viðauka,

l)  árleg orkunotkun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), við kaldari og heitari 
loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 4. lið VII. viðauka,

m)  hljóðaflsstig LWA í dB, utandyra, námundað að næstu heilu tölu.

1.2.  Eitt upplýsingablað getur náð yfir margar tegundir hitara fyrir rými frá sama birgi.

1.3.  Upplýsingarnar á upplýsingablaðinu má veita með því að afrita merkimiðann, annaðhvort í lit eða í svart-hvítu. 
Þar sem sú er raunin skal einnig veita upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 1.1 og koma ekki fram á merkimiða.

2.  SAMBYGGÐIR HITARAR:

2.1.  Upplýsingarnar á vöruupplýsingablaðinu um sambyggðan hitara skulu veittar í eftirfarandi röð og skulu koma 
fram í kynningarritum fyrir vöruna eða öðru lesefni sem fylgir vörunni:

a)  nafn eða vörumerki birgis,

b)  tegundarauðkenni birgis,

c)  fyrir rýmishitun, notkun við miðlungs hitastig (og að því er varðar sambyggðan hitara með varmadælu við 
notkun við lágt hitastig, ef við á) og fyrir vatnshitun, tilgreind álagslýsing, gefin upp með viðeigandi bókstaf 
og við dæmigerða notkun í samræmi við töflu 15 í VII. viðauka,

d)  árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. og 
2. lið II. viðauka,

e)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, námunduð að næstu heilu tölu (að því er 
varðar sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),
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f)  árleg orkunotkun við rýmishitun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), 
námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka (að því er varðar 
sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði) og árleg raforkunotkun við vatnshitun í 
kWh sem endanleg orka og/eða árleg eldsneytisnotkun í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), námundað að 
næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka (að því er varðar sambyggða hitara með 
varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

g)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 
4. lið VII. viðauka (að því er varðar sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði) og 
orkunýtni vatnshitunar í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka (að 
því er varðar sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

h)  hljóðaflsstig LWA, í dB, innandyra, námundað að næstu heilu tölu (fyrir sambyggða hitara með varmadælu, ef 
við á),

i)  upplýsingar um að sambyggður hitari geti aðeins starfað á tímabilum þegar ekki er hámarksálag, ef við á,

j)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar sambyggður hitari er settur saman, settur upp eða 
honum haldið við,

 til viðbótar fyrir sambyggða hitara með varmadælu:

k)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, 
námunduð að næstu heilu tölu,

l)  árleg orkunotkun við rýmishitun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi ( GCV 
), námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka (að því er varðar 
sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði) og árleg raforkunotkun við vatnshitun í 
kWh sem endanleg orka og/eða árleg eldsneytisnotkun í GJ sem heildarvarmagildi ( GCV ), námundað að 
næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka (að því er varðar sambyggða hitara með 
varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

m)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu 
tölu og reiknað út í samræmi við 4. lið VII. viðauka og orkunýtni vatnshitunar í %, við kaldari eða heitari 
loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka,

n)  hljóðaflsstig LWA í dB, utandyra, námundað að næstu heilu tölu.

2.2.  Eitt upplýsingablað getur náð yfir margar tegundir sambyggðra hitara frá sama birgi.

2.3.  Upplýsingarnar á upplýsingablaðinu má veita með því að afrita merkimiðann, annaðhvort í lit eða í svart-hvítu. 
Þar sem sú er raunin skal einnig veita upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 2.1 og koma ekki fram á merkimiða.

3.  HITASTÝRINGAR

3.1.  Upplýsingarnar á vöruupplýsingablaðinu um hitastýringuna skulu veittar í eftirfarandi röð og skulu koma fram í 
kynningarritum fyrir vöruna eða öðru lesefni sem fylgir vörunni:

a)  nafn eða vörumerki birgis,

b)  tegundarauðkenni birgis,

c)  flokkur hitastýringar,

d)  framlag hitastýringar til árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar í %, námundað með einum aukastaf.

3.2.  Eitt upplýsingablað getur náð yfir margar tegundir hitastýringa frá sama birgi.

4.  BÚNAÐUR SEM NÝTIR SÓLARORKU

4.1.  Upplýsingarnar á vöruupplýsingablaðinu um búnað sem nýtir sólarorku skulu veittar í eftirfarandi röð og skulu 
koma fram í kynningarritum fyrir vöruna eða öðru lesefni sem fylgir vörunni:

a)  nafn eða vörumerki birgis,

b)  tegundarauðkenni birgis,

c)  ljósopsflatarmál sólargleypis í m2, gefið upp með tveimur aukastöfum,

d)  nýtni sólargleypis í %, námunduð að næstu heilu tölu,

e)  orkunýtniflokkur geymslutanks fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, ákvarðaður í samræmi við 3. lið 
II. viðauka,

f)  fast tap geymslutanksins fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, í W, námundað að næstu heilu tölu,
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g)  rúmmál geymslutanks fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, í lítrum og m3,

h)  tárlegt varmaframlag án sólarorku Qnonsol í kWh sem frumorka fyrir rafmagn og/eða í kWh sem heildarvarmagildi 
(GCV) fyrir eldsneyti en fyrir álagslýsingar M, L, XL og XXL við miðlungs loftslagsskilyrði, námundað með 
einum aukastaf,

i)  aflþörf dælu í W, námunduð að næstu heilu tölu,

j)  aflþörf í reiðuham í W, með tveimur aukastöfum,

k)  árleg aukaraforkunotkun Qaux í kWh, sem endanleg orka, námundað að næstu heilu tölu,

4.2.  Eitt upplýsingablað getur náð yfir margar tegundir búnaðar, sem nýtir sólarorku, frá sama birgi.

5.  PAKKAR MEÐ HITARA FYRIR RÝMI, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

 Upplýsingablað pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skal innihalda þættina 
sem settir eru fram á mynd 1, mynd 2, mynd 3 og mynd 4, til að meta árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar pakka 
með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar:

— I: gildi árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar forgangshitara fyrir rými, gefið upp í %,

— II: stuðullinn til að gefa vægi fyrir varmaafköst forgangs- og viðbótarhitara sem eru hluti af pakka, eins og 
sett er fram í töflu 5 og 6 í þessum viðauka, eftir því sem við á,

— III: gildi stærðfræðilegu stæðunnar: (294(11 · Prated)), þar sem Prated tengist forgangshitaranum fyrir rými,

— IV: gildi stærðfræðilegu stæðunnar: (115(11 · Prated)), þar sem Prated tengist forgangshitaranum fyrir rými,

til viðbótar að því er varðar forgangshitara fyrir rými með varmadælu:

— V: gildi mismunarins á milli árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar við miðlungs og kaldari loftslagsskilyrði, 
gefið upp í %,

— VI: gildi mismunarins á milli árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar við heitari og miðlungs loftslagsskilyrði, 
gefið upp í %.

6.  PAKKAR MEÐ SAMBYGGÐUM HITARA, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

 Upplýsingablað pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skal innihalda þættina 
sem settir eru fram í a- og b-lið:

a)  þættina sem settir eru fram í mynd 1 og mynd 3, eftir því sem við á, til að meta árstíðabundna orkunýtni 
rýmishitunar pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, þ.m.t. eftirfarandi 
upplýsingar:

— I: gildi árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar sambyggðs hitara sem er forgangshitari, gefið upp í %,

— II: stuðulinn til að gefa vægi fyrir varmaafköst forgangs- og viðbótarhitara sem eru hluti af pakka, eins 
og sett er fram í töflu 5 og 6 í þessum viðauka, eftir því sem við á,

— III: gildi stærðfræðilegu stæðunnar: (294(11 · Prated)), þar sem Prated tengist sambyggða hitaranum, 
sem er forgangshitari,

— IV: gildi stærðfræðilegu stæðunnar: (115(11 · Prated)), þar sem Prated tengist sambyggða hitaranum, 
sem er forgangshitari,

 til viðbótar að því er varðar sambyggða hitara með varmadælu sem eru forgangshitarar:

— V: gildi mismunarins á milli árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar við miðlungs og kaldari 
loftslagsskilyrði, gefið upp í %,

— VI: gildi mismunarins á milli árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar við heitari og miðlungs 
loftslagsskilyrði, gefið upp í %,

b)  þættina sem settir eru fram á mynd 5 til að meta árstíðabundna orkunýtni vatnshitunar pakka með sambyggðum 
hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, þ.m.t. eftirfarandi upplýsingar: 
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— I: gildi árstíðabundinnar orkunýtni vatnshitunar sambyggðs hitara, gefið upp í %,

— II: gildi stærðfræðilegu stæðunnar (220 Qref · Qnonsol) þar sem Qref fæst í töflu 15 í VII. viðauka og Qnonsol 
í vöruupplýsingablaði búnaðar sem nýtir sólarorku, að því er varðar tilgreinda álagslýsingu sambyggða 
hitarans, M, L, XL eða XXL,

— III: gildi stærðfræðilegu stæðunnar (Qaux · 2,5)(220 · Qref), gefið upp í %, þar sem Qaux fæst í vöru-
upplýsingablaði búnaðar sem nýtir sólarorku og Qref í töflu 15 í VII. viðauka, að því er varðar tilgreinda 
álagslýsingu M, L, XL eða XXL.

Tafla 5

Að því er varðar mynd 1 í þessum viðauka, vægi hitaketils fyrir rými, sem er forgangshitari, eða sambyggðs 
hitaketils og viðbótarhitara (*)

(Psup(Prated Psup))(**) II, pakki án geymslutanks fyrir heitt vatn II, pakki með geymslutanki fyrir heitt vatn

0 0 0

0,1 0,30 0,37

0,2 0,55 0,70

0,3 0,75 0,85

0,4 0,85 0,94

0,5 0,95 0,98

0,6 0,98 1,00

≥ 0,7 1,00 1,00

(*) Miðgildin eru reiknuð út með línulegum innreikningi á milli tveggja aðliggjandi gilda.
(**) Prated tengist hitara fyrir rými eða sambyggðum hitara, sem eru forgangshitarar.

Tafla 6

Að því er varðar myndir 2 til 4 í þessum viðauka, vægi hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, 
hitara fyrir rými með varmadælu, sambyggðs hitara með varmadælu eða lághitavarmadælu, sem eru 

forgangshitarar og viðbótarhitara (*)

(Prated(Prated Psup))(**) II, pakki án geymslutanks fyrir heitt vatn II, pakki með geymslutanki fyrir heitt vatn

0 1,00 1,00

0,1 0,70 0,63

0,2 0,45 0,30

0,3 0,25 0,15

0,4 0,15 0,06

0,5 0,05 0,02

0,6 0,02 0

≥ 0,7 0 0

(*) Miðgildin eru reiknuð út með línulegum innreikningi á milli tveggja aðliggjandi gilda.
(**) Prated tengist hitara fyrir rými eða sambyggðum hitara, sem eru forgangshitarar.
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Mynd 1

Að því er varðar hitakatla fyrir rými sem eru forgangshitarar og sambyggða hitakatla sem eru forgangshitarar, 
þættir á upplýsingablaði pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pakki með 
sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, eftir því sem við á, sem veita upplýsingar um 

árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar pakkans sem er í boði
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Mynd 2

Að því er varðar hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, þættir á upplýsingablaði pakka með 
hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sem veita upplýsingar um árstíðabundna 

orkunýtni rýmishitunar pakkans sem er í boði
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Mynd 3

Að því er varðar hitara fyrir rými sem eru forgangshitarar og sambyggða hitara sem eru forgangshitarar, 
þættir á upplýsingablaði pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pakka 

með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, eftir því sem við á, sem veita upplýsingar 
um árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar pakkans sem er í boði
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Mynd 4

Að því er varðar lághitavarmadælu, þættir á upplýsingablaði pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu  
og búnaði sem nýtir sólarorku, sem veita upplýsingar um árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar pakkans  

sem er í boði
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Mynd 5

Að því er varðar sambyggða hitakatla, sem eru forgangshitarar, og sambyggða hitara með varmadælu, sem eru 
forgangshitarar, þættir á upplýsingablaði pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir 

sólarorku, sem veita upplýsingar um orkunýtni vatnshitunar pakkans sem er í boði
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V. VIÐAUKI

Tæknigögn

1.  HITARAR FYRIR RÝMI

Hvað varðar hitara fyrir rými skulu tæknigögnin, sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. innihalda:

a) nafn og heimilisfang birgis,

b) lýsingu á tegund hitara fyrir rými, sem nægir til að bera kennsl á hana án alls vafa,

c) ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d) eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,

e) auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,

f) tæknilega mæliþætti:

— hvað varðar hitakatla fyrir rými og hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, tæknilegu 
mæliþættirnir í töflu 7, mældir og reiknaðir út í samræmi við VII. viðauka,

— hvað varðar hitara fyrir rými með varmadælu, tæknilegu mæliþættirnir í töflu 8, mældir og reiknaðir út í 
samræmi við VII. viðauka,

— hvað varðar hitara fyrir rými með varmadælu, þegar upplýsinga hefur verið aflað um tiltekna tegund, sem 
er samstæða inni- og útieiningar, með útreikningi á grundvelli hönnunar og/eða framreikningi á öðrum 
samstæðum skulu gögnin fela í sér upplýsingar um slíka útreikninga og/eða framreikninga og um prófanir 
sem hafa verið gerðar til að staðfesta nákvæmni útreikninganna, sem gerðir hafa verið, þ.m.t. upplýsingar 
um reiknilíkanið fyrir útreikning á afköstum slíkra kerfa og um mælingar sem eru gerðar til að sannprófa 
þessa tegund,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar hitari fyrir rými er settur saman, settur upp eða honum 
haldið við.

2.  SAMBYGGÐIR HITARAR:

Hvað varðar sambyggða hitara, skulu tæknigögnin sem um getur í c-lið 2. mgr. 3. gr. innihalda:

a)  nafn og heimilisfang birgis,

b)  lýsingu á tegund sambyggða hitarans, sem nægir til að bera kennsl á hann án alls vafa,

c)  ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d)  eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,

e)  auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,

f)  tæknilega mæliþætti:

— hvað varðar sambyggða hitakatla, tæknilegu mæliþættirnir í töflu 7, mældir og reiknaðir út í samræmi við 
VII. viðauka,

— hvað varðar sambyggða hitara með varmadælu, tæknilegu mæliþættirnir í töflu 8, mældir og reiknaðir út í 
samræmi við VII. viðauka,

— að því er varðar sambyggða hitara með varmadælu, þegar upplýsinga hefur verið aflað um tiltekna tegund, 
sem er samstæða inni- og útieininga, með útreikningi á grundvelli hönnunar og/eða framreikningi á öðrum 
samstæðum skulu gögnin fela í sér upplýsingar um slíka útreikninga og/eða framreikninga og um prófanir 
sem hafa verið gerðar til að staðfesta nákvæmni útreikninganna, sem gerðir hafa verið, þ.m.t. upplýsingar 
um reiknilíkanið fyrir útreikning á afköstum slíkra kerfa og um mælingar sem eru gerðar til að sannprófa 
þessa tegund,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar sambyggður hitari er settur saman, settur upp eða honum 
haldið við.
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Tafla 7

Tæknilegir mæliþættir að því er varðar hitakatla fyrir rými, sambyggða hitakatla og hitara fyrir rými fyrir 
samvinnslu raf- og varmaorku

Tegund(ir): [Upplýsingar til að auðkenna tegund(ir) sem upplýsingarnar eiga við]

Þéttiketill: [já/nei]

Lághita(**)ketill: [já/nei]

B11 ketill: [já/nei]

Hitari fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku: [já/nei] Ef já, er viðbótarhitari fyrir hendi: [já/nei]

Sambyggður hitari: [já/nei]

Liður Tákn Gildi Eining Liður Tákn Gildi Eining

Nafnvarmaafköst Prated x kW Árstíðabundin orkunýtni 
rýmishitunar

ηs x %

Hitakatlar fyrir rými og sambyggðir hitakatlar: 
Notvarmaframleiðsla

Hitakatlar fyrir rými og sambyggðir hitakatlar: Notnýtni

Við nafnvarmaafköst   
og háhitaskilyrði (*)

P4 x,x kW Við nafnvarmaafköst og 
háhitaskilyrði (*)

η4 x,x %

Við 30% af 
nafnvarmaafköstum og 
lághitaskilyrði (**)

P1 x,x kW Við 30% af nafn-
varmaafköstum og 
lághitaskilyrði (**)

η1 x,x %

Hitari fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku: 
Notvarmaframleiðsla

Hitari fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku: 
Notnýtni

Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
gerður óvirkur

PCHP100 

+Sup0

x,x kW Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
gerður óvirkur

ηCHP100 

+Sup0

x,x %

Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
virkjaður

PCHP100 

+Sup100

x,x kW Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
virkjaður

ηCHP100 

+Sup100

x,x %

Hitari fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku: 
Raforkunýtni

Viðbótarhitari

Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
gerður óvirkur

ηel,CHP100 

+Sup0

x,x % Nafnvarmaafköst Psup x,x kW

Við nafnvarmaafköst hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu 
raf- og varmaorku, þar sem 
viðbótarhitari hefur verið 
virkjaður

ηel,CHP100 

+Sup100

x,x % Tegund orkuílags

Aukaraforkunotkun Annað

Við fullt álag elmax x,x kW Varmatap í reiðuham Pstby x,x kW

Við hlutaálag elmin x,x kW Aflþörf kveikibrennara Pign x,x kW

Í reiðuham PSB x,xxx kW Árleg orkunotkun QHE x kWh 
eða 
GJ

Hljóðaflsstig, innandyra LWA x db
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Að því er varðar sambyggða hitara:

Tilgreind álagslýsing Orkunýtni vatnshitunar ηwh x %

Dagleg raforkunotkun Qelec x,xxx kWh Dagleg eldsneytisnotkun Qfuel x,xxx kWh

Árleg raforkunotkun AEC x kWh Árleg eldsneytisnotkun AFC x GJ

Samskiptaupplýsingar Nafn og heimilisfang birgis.

(*) Háhitaskilyrði merkir 60°C framrásarhitastig við inntak hitarans og 80°C bakrásarhitastig við úttak hitarans.
(**) Lághitaskilyrði merir 30°C að því er varðar þéttikatla, 37°C að því er varðar lághitakatla og 50°C framrásarhitastig að því er varðar 

aðra hitara (við inntak hitarans).

Tafla 8

Tæknilegir mæliþættir að því er varðar hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með 
varmadælu

Tegund(ir): [Upplýsingar til að auðkenna tegund(ir) sem upplýsingarnar eiga við]

Loft í vatn varmadæla: [já/nei]

Vatn í vatn varmadæla: [já/nei]

Saltvatn í vatn varmadæla: [já/nei]

Lághitavarmadæla: [já/nei]

Viðbótarhitari fyrir hendi: [já/nei]

Sambyggður hitari með varmadælu: [já/nei]

Gefnir skulu upp mæliþættir fyrir notkun við miðlungs hitastig, nema ef um er að ræða lághitavarmadælur. Gefnir 
skulu upp mæliþættir fyrir notkun við lágt hitastig að því er varðar lághitavarmadælur.

Mæliþættir skulu gefnir upp fyrir miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði.

Liður Tákn Gildi Eining Liður Tákn Gildi Eining

Nafnvarmaafköst(*) Prated x kW Árstíðabundin orkunýtni 
rýmishitunar

ηs x %

Hitunar afköst sem gefin eru upp vegna hlutaálags við  
20 °C hitastig innandyra og hitastig utandyra Tj 

Nýtnistuðull eða frumorkuhlutfall sem gefin eru upp 
vegna hlutaálags við 20 °C hitastig innandyra og hitastig 
utandyra Tj

Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða 
x,x

– eða 
%

Tj = + 2 °C Pdh x,x kW Tj = + 2 °C COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða 
x,x

– eða 
%

Tj = + 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða 
x,x

– eða 
%

Tj = + 12 °C Pdh x,x kW Tj = + 12 °C COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða 
x,x

– eða 
%

Tj = tvígildishitastig Pdh x,x kW Tj = tvígildishitastig COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða 
x,x

– eða 
%
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Tj = Notkunarhitastigsmörk Pdh x,x kW Tj = Notkunarhitastigsmörk COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða x,x

– eða 
%

Að því er varðar loft í vatn 
varmadælu: Tj = – 15 °C (ef 
TOL < – 20 °C)

Pdh x,x kW Að því er varðar loft í vatn 
varmadælu: Tj = – 15 °C (ef 
TOL < – 20 °C)

COPd 
eða 

PERd

x,xx 
eða x,x

– eða 
%

Tvígildishitastig Tbiv x °C Að því er varðar loft 
í vatn varmadælu: 
Notkunarhitastigsmörk

TOL x °C

Hitunarafköst á 
hringrásartímabili

Pcych x,x kW Nýtni á hringrásartímabili COPcyc 
eða 

PERcyc

x,xx 
eða x,x

– eða 
%

Lækkunarstuðull (**) Cdh x,x — Notkunarhitastigsmörk 
vegna vatnshitunar

WTOL x °C

Aflþörf í öðrum ham en virkum ham Viðbótarhitari

Í ham þegar slökkt er á 
búnaði:

POFF x,xxx kW Nafnvarmaafköst (**) Psup x,x kW

Slökkt á hitastilli PTO x,xxx kW

Reiðuhamur PSB x,xxx kW
Tegund orkuílags

Kveikt á sveifarhússhitara PCK x,xxx kW

Annað

Afkastastýring föst/breytileg Að því er varðar loft í vatn 
varmadælu: Málloftstreymi, 
utandyra

— x m3/h

Hljóðaflsstig, innandyra/
utandyra

LWA x / x db Að því er varðar vatn 
í vatn varmadælu 
eða saltvatn í vatn 
varmadælu: Málsaltvatn 
eða rennslishraði vatns, 
varmaskiptir utandyra

— x m3/h

Árleg orkunotkun QHE x kWh 
eða 
GJ

Að því er varðar sambyggðan hitara með varmadælu:

Tilgreind álagslýsing x Orkunýtni vatnshitunar ηwh x %

Dagleg raforkunotkun Qelec x,xxx kWh Dagleg eldsneytisnotkun Qfuel x,xxx kWh

Árleg raforkunotkun AEC x kWh Árleg eldsneytisnotkun AFC x GJ

Samskiptaupplýsingar Nafn og heimilisfang birgis.

(*) Að því er varðar hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara fyrir varmadælu, eru nafnvarmaafköstin Prated jafnt og 
hönnunarálag hitunar Pdesignh , og nafnvarmaafköst viðbótarhitara Psup eru jöfn og viðbótargeta til hitunar sup(Tj) .

(**) Ef Cdh er ekki ákvarðaður af mælingum þá er sjálfgefinn lækkunarstuðull Cdh = 0,9.

3.  HITASTÝRINGAR

Hvað varðar hitastýringar skulu tæknigögnin, sem um getur í b-lið 3. mgr. 3. gr. innihalda:

a)  nafn og heimilisfang birgis,

b)  lýsingu á tegund hitastýringar sem, nægir til að bera kennsl á hana án alls vafa,

c)  ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d)  eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,

e)  auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,
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f)  tæknilega mæliþætti:

— flokkur hitastýringar,

— framlag hitastýringar til árstíðabundinnar orkunýtni við rýmishitun í %, námundað með einum aukastaf,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar hitastýring er sett saman, sett upp eða henni haldið við.

4.  BÚNAÐUR SEM NÝTIR SÓLARORKU

Hvað varðar búnað sem nýtir sólarorku skulu tæknigögnin, sem um getur í b-lið 4. mgr. 3. gr. innihalda:

a)  nafn og heimilisfang birgis,

b)  lýsingu á tegund búnaðar sem nýtir sólarorku, sem nægir til að bera kennsl á hann án alls vafa,

c)  ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d)  eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,

e)  auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,

f)  tæknilegir mæliþættir (fyrir dælur í hringrás sólargleypis, ef við á):

— ljósopsflatarmál sólargleypis Asol í m2 , námundað með tveimur aukastöfum,

— nýtni sólargleypis η col í %, námundað að næstu heilu tölu,

— orkunýtniflokkur geymslutanks fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, ákvarðaður í samræmi við 3. 
lið II. viðauka,

— fast tap S geymslutanksins fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, í W, námundað að næstu heilu tölu,

— rúmmál V geymslutanks fyrir heitt vatn, sem er hitað með sólarorku, í lítrum og m3 ,

— árlegt varmaframlag án sólarorku Qnonsol í kWh sem frumorka fyrir rafmagn og/eða í kWh sem heildar
varmagildi (GCV) fyrir eldsneyti en fyrir álagslýsingar M, L, XL og XXL við miðlungs loftslagsskilyrði, 
námundað með einum aukastaf,

— aflþörf dælu solpump í W, námundað að næstu heilu tölu,

— aflþörf í reiðuham solstandby í W, námundað með tveimur aukastöfum,

— árleg aukaraforkunotkun Qaux í kWh, sem endanleg orka, námundað að næstu heilu tölu,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar búnaður sem nýtir sólarorku er settur saman, settur upp 
eða honum haldið við.

5.  PAKKAR MEÐ HITARA FYRIR RÝMI, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

Hvað varðar pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skulu tæknigögnin sem um 
getur í c-lið 5. mgr. 3. gr. innihalda:

a)  nafn og heimilisfang birgis,

b)  lýsingu á pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sem nægir til að bera kennsl 
á hana án alls vafa,

c)  ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d)  eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,
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e)  auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,

f)  tæknilega mæliþætti:

— árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, námundað að næstu heilu tölu,

— tæknilega mæliþætti sem settir eru fram í 1., 3. og 4. lið þessa viðauka,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar pakki með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku er settur saman, settur upp eða honum haldið við.

6.  PAKKAR MEÐ SAMBYGGÐUM HITARA, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

Hvað varðar pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku skulu tæknigögnin sem um 
getur í c-lið 6. mgr. 3. gr. innihalda:

a)  nafn og heimilisfang birgis,

b)  lýsingu á pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sem nægir til að bera 
kennsl á hana án alls vafa,

c)  ef við á, tilvísanir í þá samhæfðu staðla sem notaðir eru,

d)  eftir því sem við á, aðra tæknistaðla og -forskriftir sem notast er við,

e)  auðkenni og undirskrift þess sem hefur umboð til að skuldbinda birginn,

f)  tæknilega mæliþætti:

— árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar og vatnshitunar í %, námundað að næstu heilu tölu,

— tæknilega mæliþætti sem settir eru fram í 2., 3. og 4. lið þessa viðauka,

g)  allar sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal þegar pakki með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði 
sem nýtir sólarorku er settur saman, settur upp eða honum haldið við.

____________
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VI. VIÐAUKI

Upplýsingar sem skulu veittar í þeim tilfellum þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir því að endanlegir 
notendur geti skoðað vöruna

1.  HITARAR FYRIR RÝMI

1.1.  Upplýsingarnar sem um getur í b-lið 1. mgr. 4. gr. skulu veittar í eftirfarandi röð:

a)  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. lið II. viðauka,

b)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, námunduð að næstu heilu tölu (fyrir 
hitara fyrir rými með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

c)  árstíðabundin orkunýtni við rýmishitun í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 
4. lið VII. viðauka (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

d)  árleg orkunotkun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), námundað að næstu 
heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu við 
miðlungs loftslagsskilyrði),

e)  hljóðaflsstig LWA, innandyra, í dB, námundað að næstu heilu tölu (fyrir hitara fyrir rými með varmadælu, ef 
við á),

til viðbótar fyrir hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku:

f)  raforkunýtni í %, námundað að næstu heilu tölu,

til viðbótar fyrir hitara fyrir rými með varmadælu:

g)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, 
námunduð að næstu heilu tölu,

h)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði námundað að næstu heilu 
tölu og reiknuð út í samræmi við 4. lið VII. viðauka,

i)  árleg orkunotkun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), við kaldari og heitari 
loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 4. lið VII. viðauka,

j)  hljóðaflsstig LWA í dB, utandyra, námundað að næstu heilu tölu.

að auki, að því er varðar lághitavarmadælur:

k)  upplýsingar um að lághitavarmadæla henti aðeins til notkunar við lágt hitastig.

1.2.  Upplýsingarnar sem um getur í þessum viðauka skulu prentaðar eða sýndar með leturgerð sem er nægilega stór til 
að vera læsileg.

2.  SAMBYGGÐIR HITARAR:

2.1.  Upplýsingarnar sem um getur í b-lið 2. mgr. 4. gr. skulu veittar í eftirfarandi röð:

a)  að því er varðar rýmishitun, notkun við miðlungs hitastig, að því er varðar vatnshitun, uppgefin álagslýsing, 
gefin upp með viðeigandi bókstaf og við dæmigerða notkun í samræmi við töflu 15 í VII. viðauka,

b)  árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. og 
2. lið II. viðauka,

c)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, námunduð að næstu heilu tölu (fyrir 
sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

d)  árleg orkunotkun við rýmishitun í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), 
námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 4. lið VII. viðauka (fyrir sambyggða 
hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði) og árleg raforkunotkun við vatnshitun í kWh sem 
endanleg orka og/eða árleg eldsneytisnotkun í GJ sem heildarvarmagildi ( GCV ), námundað að næstu heilu 
tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka (fyrir sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs 
loftslagsskilyrði),
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e)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 3. og 
4. lið VII. viðauka (fyrir sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði) og orkunýtni 
vatnshitunar í %, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka (fyrir 
sambyggða hitara með varmadælu við miðlungs loftslagsskilyrði),

f)  hljóðaflsstig LWA, í dB, innandyra, námundað að næstu heilu tölu (fyrir sambyggða hitara með varmadælu, ef 
við á),

g)  upplýsingar um að sambyggður hitari geti aðeins starfað á tímabilum þegar ekki er hámarksálag, ef við á,

til viðbótar fyrir sambyggða hitara með varmadælu:

h)  nafnvarmaafköst, þ.m.t. nafnvarmaafköst allra viðbótarhitara, í kW, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, 
námunduð að næstu heilu tölu,

i)  árleg orkunotkun rýmishitunar í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV), við 
kaldari eða heitari loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 4. lið VII. 
viðauka og árlega raforkunotkun vatnshitunar í kWh sem endanleg orka og/eða árleg eldsneytisnotkun í 
GJ sem heildarvarmagildi (GCV), við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og 
reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka,

j)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, við kaldari og heitari loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu 
tölu og reiknað út í samræmi við 4. lið VII. viðauka og orkunýtni vatnshitunar í %, við kaldari eða heitari 
loftslagsskilyrði, námundað að næstu heilu tölu og reiknað út í samræmi við 5. lið VII. viðauka,

k)  hljóðaflsstig LWA í dB, utandyra, námundað að næstu heilu tölu.

2.2.  Upplýsingarnar sem um getur í lið 2.1 skulu prentaðar eða sýndar með leturgerð sem er nægilega stór til að vera 
læsileg.

3.  PAKKAR MEÐ HITARA FYRIR RÝMI, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

3.1.  Upplýsingarnar sem um getur í b-lið 3. mgr. 4. gr. skulu veittar í eftirfarandi röð:

a)  árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. lið II. viðauka,

b)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í %, námundað að næstu heilu tölu,

c)  þættirnir á mynd 1, mynd 2, mynd 3 og mynd 4, eftir því sem við á, í IV. viðauka.

3.2.  Upplýsingarnar sem um getur í lið 3.1 skulu prentaðar eða sýndar með leturgerð sem er nægilega stór til að vera 
læsileg.

4.  PAKKAR MEÐ SAMBYGGÐUM HITARA, HITASTÝRINGU OG BÚNAÐI SEM NÝTIR SÓLARORKU

4.1.  Upplýsingarnar sem um getur í b-lið 4. mgr. 4. gr. skulu veittar í eftirfarandi röð:

a)  árstíðabundinn rýmishitunar og vatnshitunarorkunýtniflokkur tegundarinnar, ákvarðaður í samræmi við 1. og 
2. lið II. viðauka,

b)  árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar og orkunýtni vatnshitunar í %, námundað að næstu heilu tölu,

c)  þættirnir á mynd 1 og mynd 3, eftir því sem við á, í IV. viðauka,

d)  þættirnir sem settir eru fram á 5. mynd í IV. viðauka.

4.2.  Upplýsingarnar sem um getur í lið 4.1 skulu prentaðar eða sýndar með leturgerð sem er nægilega stór til að vera 
læsileg.

___________
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VII. VIÐAUKI

Mælingar og útreikningar

1.  Í þeim tilgangi að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og til sannprófunar á því að kröfur þessarar reglugerðar 
séu uppfylltar skal, við mælingar og útreikninga, nota samhæfða staðla sem tilvísunarnúmer hafa verið birt fyrir í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, eða aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar aðferðir sem 
taka tillit til almennt viðurkenndra aðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni. Þær skulu uppfylla öll 
skilyrði og tæknilegar breytur sem settar eru fram í liðum 2 til 6.

2. Almenn skilyrði sem varða mælingar og útreikninga

a)  Að því er varðar mælingarnar í 3. til 7. lið, skal umhverfishiti innandyra ákveðinn 20°C.

b)  Að því er varðar útreikningana í 3. til 7. lið, skal raforkunotkun margfölduð með umreiknistuðlinum CC 2,5, 
nema að árlega raforkunotkun sé gefin upp sem endanleg orka endanlegs notanda, eins og í blið 3. liðar, glið 
4. liðar, e- lið 5. liðar og 6. lið.

c)  Að því er varðar hitara sem eru búnir viðbótarhiturum skulu mælingar og útreikningar á nafnvarmaafköstum, 
árstíðabundinni orkunýtni rýmishitunar, orkunýtni vatnshitunar, hljóðaflsstigi og losun köfnunarefnisoxíðs taka 
tillit til viðbótarhitarans.

d)  Uppgefin gildi fyrir nafnvarmaafköst, árstíðabundna orkunýtni rýmishitunar, orkunýtni vatnshitunar, árlega 
orkunotkun og hljóðaflsstig skulu námunduð að næstu heilu tölu.

3. Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar og orkunotkun hitakatla fyrir rými, sambyggðra hitakatla og hitara 
fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku

a)  Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar ηs skal reiknuð sem árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar í virkum 
ham ηson, leiðrétt út frá upplýsingum um hitastýringu, aukaraforkunotkun, varmatap í reiðuham, aflþörf 
kveikibrennara (ef við á) og, að því er varðar hitara fyrir rými fyrir samvinnslu raf- og varmaorku, leiðrétt með 
því að bæta við raforkunýtni, margfaldað með umreiknistuðlinum CC 2,5.

b)  Árleg orkunotkun QHE í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV) skal reiknuð út sem 
hlutfall árlegrar viðmiðunareftirspurnar eftir hitun og árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar.

4. Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar og orkunotkun hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggðra 
hitara með varmadælu

a)  Til að ákvarða málnýtnistuðul COPrated eða málfrumorkuhlutfall PERrated, eða hljóðaflsstig skulu notkunar
skilyrðin vera stöðluð málgildisskilyrði, sem sett eru fram í töflu 9 og nota skal sömu afköst sem gefin eru upp 
vegna hitunar.

b)  Nýtnistuðull í virkum ham SCOPon við miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði skal reiknaður út á 
grundvelli hlutaálags vegna hitunar Ph(Tj, viðbótarafköstum vegna hitunar sup(Tj (ef við á) og nýtnistuðli 
sem á sérstaklega við um tiltekið bil COPbin(Tj eða frumorkuhlutfalli sem á sérstaklega við um tiltekið bil 
PERbin(Tj), vegið með þeim bilstundum sem ástand bilsins er til staðar, á grundvelli eftirfarandi skilyrða:

 viðmiðunarhönnunarskilyrðin, sem sett eru fram í töflu 10,

 evrópska viðmiðunarhitunartímabilið við miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði sem sett eru fram í töflu 12,

 áhrif lækkunar orkunýtni vegna hringrásar, eftir því með hvaða hætti hitunarafköstum er stjórnað, ef við á.

c)  Árleg viðmiðunareftirspurn eftir hitun QH skal vera hönnunarálagið fyrir hitun Pdesignh við miðlungs, kaldari 
og heitari loftslagsskilyrði, margfaldað með árlegum jafngildisklukkustundum í virkum ham HHE, 2066, 2465 
og 1336 fyrir miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði, eftir því sem við á.
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d)  Árleg orkunotkun QHE skal reiknuð út sem summa:

– hlutfalls árlegrar viðmiðunareftirspurnar eftir hitun QH og nýtnistuðuls fyrir virkan ham SCOPon eða 
frumorku hlutfalls fyrir virkan ham SPERon og

– orkunotkunar á hitunartímabili þegar slökkt er á búnaði, slökkt á hitastilli, í reiðuham og þegar kveikt er á 
sveifarhússhitara.

e)  Árstíðabundinn nýtnistuðull SCOP eða árstíðabundið frumorkuhlutfall SPER skal reiknað út sem hlutfall 
árlegrar viðmiðunareftirspurnar eftir hitun QH og árlegrar orkunotkunar QHE.

f)  Árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar ηs skal reiknuð út sem árstíðabundinn nýtnistuðull SCOP deilt með 
lækkunarstuðlinum CC eða árstíðabundnu frumorkuhlutfalli SPER, leiðrétt út frá upplýsingum um hitastýringu 
og, að því er varðar vatn eða saltvatn í vatn hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með 
varmadælu, raforkunotkun einnar eða fleiri grunnvatnsdælu.

g)  Árleg orkunotkun QHE í kWh sem endanleg orka og/eða í GJ sem heildarvarmagildi (GCV) skal reiknuð út sem 
hlutfall árlegrar viðmiðunareftirspurnar eftir hitun QH og árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar ηs.

5. Orkunýtni vatnshitunar sambyggðra hitara

Orkunýtni vatnshitunar sambyggðs hitara ηwh skal reiknuð út sem hlutfallið á milli viðmiðunarorku Qref og orkunnar 
sem nauðsynleg er til framleiðslunnar samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

a)  mælingar skulu gerðar eftir þeim álagslýsingum sem settar eru fram í töflu 15,

b)  mælingar skulu gerðar með 24 klukkustunda mælingarlotum, eins og hér segir:

— 00:00 til 06:59: engin vatnsúttekt,

— frá 07:00: vatnsúttekt samkvæmt tilgreindri álagslýsingu,

— frá lokum síðustu vatnsúttektar til 24:00: engin vatnsúttekt,

c)  tilgreind álagslýsing skal vera hámarksálagslýsing eða næsta álagslýsing fyrir neðan hana,

d)  að því er varðar sambyggða hitara með varmadælu, gilda eftirfarandi viðbótarskilyrði:

— sambyggðir hitarar með varmadælu skulu prófaðir við skilyrðin sem sett eru fram í töflu 9,

— sambyggðir hitarar með varmadælu sem nýta útblástur frá loftræstingu sem varmagjafa skulu prófaðir við 
skilyrðin sem sett eru fram í töflu 11.

e)  árleg raforkunotkun AEC í kWh sem endanleg orka skal reiknuð út sem dagleg raforkunotkun Qelec í kWh sem 
endanleg orka margfölduð með 220,

f)  árleg eldsneytisnotkun AFC í GJ sem heildarvarmagildi (GCV) skal reiknuð út sem dagleg eldsneytisnotkun 
Qfuel margfölduð með 220.

6. Skilyrði fyrir mælingar og útreikninga vegna búnaðar sem nýtir sólarorku

Sólargleypi, geymslutanka fyrir heitt vatn sem hitað er með sólarorku og dælu í hringrás sólargleypis (ef við á) skal 
prófa hvert fyrir sig. Ef ekki er hægt að prófa sólargleypi og geymslutank fyrir heitt vatn sem hitað er með sólarorku, 
hvort fyrir sig skal prófa samsetninguna.

Nota skal niðurstöðurnar til að ákvarða fast tap S og útreikninga á nýtni sólargleypis ηcol, árlegt varmaframlag án 
sólarorku Qnonsol fyrir M, L, XL og XXL álagslýsingar við miðlungs loftslagsskilyrði sem sett eru fram í töflu 13 og 
14 og árlega aukaraforkunotkun Qaux í kWh sem endanleg orka.
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Tafla 9

Stöðluð málgildisskilyrði fyrir hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með varmadælu

Varmagjafi

Varmaskiptir utandyra Varmaskiptir innandyra

Loftslags-
skilyrði

Þurrhiti (vothiti) 
við inntak

Hitarar fyrir rými með varmadælu og 
sambyggðir hitarar með varmadælu, 

að undanskildum lághitavarmadælum
Lághitavarmadælur

Hitastig við 
inntak Hitastig við úttak Hitastig við 

inntak Hitastig við úttak

Útiloft Meðaltal + 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C +55 °C +30 °C +35 °C

Kaldara + 2 °C

(+ 1 °C)

Heitara + 14 °C

(+ 13 °C)

Útblásturs-
loft

Allt + 20 °C

(+ 12 °C)

Hitastig við 
inntak/úttak

Vatn Allt + 10 °C /

+ 7 °C

Saltvatn Allt 0 °C/– 3 °C

Tafla 10

Viðmiðunarhönnunarskilyrði fyrir hitara fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með varmadælu, 
hitastig gefið upp sem þurr lofthiti (votlofthiti innan sviga)

Loftslagsskilyrði
Viðmiðunarhönnunarhitastig Tvígildishitastig Notkunarhitastigsmörk

Tdesignh Tbiv TOL

Meðaltal – 10 (– 11) °C hámark + 2 °C hámark – 7 °C

Kaldara – 22 (– 23) °C hámark – 7 °C hámark – 15 °C

Heitara + 2 (+ 1) °C hámark + 7 °C hámark + 2 °C

Tafla 11

Hámarksframboð útblásturslofts frá loftræstingu [m3/h], við 5,5 g/m3 raka

Tilgreind álagslýsing XXS XS S M L XL XXL

Hámarksframboð 
útblásturslofts frá 
loftræstingu

109 128 128 159 190 870 1021

Tafla 12

Evrópskt viðmiðunarhitunartímabil við miðlungs, kaldari og heitari loftslagsskilyrði að því er varðar hitara 
fyrir rými með varmadælu og sambyggða hitara með varmadælu

binj Tj [°C]
Miðlungs loftslagsskilyrði Kaldari loftslagsskilyrði Heitari loftslagsskilyrði

Hj [h/annum] Hj [h/annum] Hj [h/annum]

1 til 8 -30 til -23 0 0 0

9 -22 0 1 0
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binj Tj [°C]
Miðlungs loftslagsskilyrði Kaldari loftslagsskilyrði Heitari loftslagsskilyrði

Hj [h/annum] Hj [h/annum] Hj [h/annum]

10 -21 0 6 0

11 -20 0 13 0

12 -19 0 17 0

13 -18 0 19 0

14 -17 0 26 0

15 -16 0 39 0

16 -15 0 41 0

17 -14 0 35 0

18 -13 0 52 0

19 -12 0 37 0

20 -11 0 41 0

21 -10 1 43 0

22 -9 25 54 0

23 -8 23 90 0

24 -7 24 125 0

25 -6 27 169 0

26 -5 68 195 0

27 -4 91 278 0

28 -3 89 306 0

29 -2 165 454 0

30 -1 173 385 0

31 0 240 490 0

32 1 280 533 0

33 2 320 380 3

34 3 357 228 22

35 4 356 261 63

36 5 303 279 63

37 6 330 229 175

38 7 326 269 162

39 8 348 233 259

40 9 335 230 360

41 10 315 243 428

42 11 215 191 430

43 12 169 146 503

44 13 151 150 444

45 14 105 97 384

46 15 74 61 294

Heildarfjöldi klukkustunda: 4910 6446 3590
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Tafla 15

Álagslýsingar vatnshitunar fyrir sambyggða hitara

h

3XS XXS XS S

Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C kWh l/mín °C kWh l/mín °C kWh l/mín °C °C

07:00 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25

07:05 0,015 2 25

07:15 0,015 2 25

07:26 0,015 2 25

07:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,105 3 25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30 0,105 2 25 0.105 3 25

08:45

09:00 0,015 2 25

09:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25

10:00

10:30

11:00

11:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25

11:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25

12:00 0,015 2 25 0,105 2 25

12:30 0,015 2 25 0,105 2 25

12:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,315 4 10 55

14:30 0,015 2 25

15:00 0,015 2 25

15:30 0,015 2 25

16:00 0,015 2 25

16:30

17:00

18:00 0,105 2 25 0,105 3 25
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h

3XS XXS XS S

Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C kWh l/mín °C kWh l/mín °C kWh l/mín °C °C

18:15 0,105 2 25 0,105 3 40

18:30 0,015 2 25 0,105 2 25

19:00 0,015 2 25 0,105 2 25

19:30 0,015 2 25 0,105 2 25

20:00 0,105 2 25

20:30 1,05 3 35 0,42 4 10 55

20:45 0,105 2 25

20:46

21:00 0,105 2 25

21:15 0,015 2 25 0,105 2 25

21:30 0,015 2 25 0,525 5 45

21:35 0,015 2 25 0,105 2 25

21:45 0,015 2 25 0,105 2 25

Qref 0,345 2,100 2,100 2,100

Framhald af töflu 15

Álagslýsingar vatnshitunar fyrir sambyggða hitara

h

M L XL

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C °C kWh l/mín °C °C kWh l/mín °C °C

07:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

07:05 1,4 6 40 1,4 6 40

07:15 1,82 6 40

07:26 0,105 3 25

07:30 0,105 3 25 0,105 3 25

07:45 0,105 3 25 4,42 10 10 40

08:01 0,105 3 25 0,105 3 25

08:05 3,605 10 10 40

08:15 0,105 3 25 0,105 3 25

08:25 0,105 3 25

08:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

08:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25



28.1.2016 Nr. 5/273EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

h

M L XL

Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C °C kWh l/mín °C °C kWh l/mín °C °C

09:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

09:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

10:00 0,105 3 25

10:30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40

11:00 0,105 3 25

11:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

11:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

12:00

12:30

12:45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55

14:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

15:00 0,105 3 25

15:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

16:00 0,105 3 25

16:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

17:00 0,105 3 25

18:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

18:15 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40

18:30 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40

19:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25

19:30

20:00

20:30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55

20:45

20:46 4,42 10 10 40

21:00 3,605 10 10 40

21:15 0,105 3 25 0,105 3 25

21:30 1,4 6 40 0,105 3 25 4,42 10 10 40

21:35

21:45

Qref 5,845 11,655 19,07
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Framhald af töflu 15

Álagslýsingar vatnshitunar fyrir sambyggða hitara

h

XXL

Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C °C

07:00 0,105 3 25

07:05

07:15 1,82 6 40

07:26 0,105 3 25

07:30

07:45 6,24 16 10 40

08:01 0,105 3 25

08:05

08:15 0,105 3 25

08:25

08:30 0,105 3 25

08:45 0,105 3 25

09:00 0,105 3 25

09:30 0,105 3 25

10:00 0,105 3 25

10:30 0,105 3 10 40

11:00 0,105 3 25

11:30 0,105 3 25

11:45 0,105 3 25

12:00

12:30

12:45 0,735 4 10 55

14:30 0,105 3 25

15:00 0,105 3 25

15:30 0,105 3 25

16:00 0,105 3 25

16:30 0,105 3 25

17:00 0,105 3 25

18:00 0,105 3 25

18:15 0,105 3 40

18:30 0,105 3 40
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h

XXL

Qtap f Tm Tp

kWh l/mín °C °C

19:00 0,105 3 25

19:30

20:00

20:30 0,735 4 10 55

20:45

20:46 6,24 16 10 40

21:00

21:15 0,105 3 25

21:30 6,24 16 10 40

21:35

21:45

Qref 24,53
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VIII. VIÐAUKI

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits

Í þeim tilgangi að meta samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 3. og 4. gr. skulu yfirvöld í aðildarríkjunum beita 
eftirfarandi sannprófunaraðferð:

1.  Yfirvöld í aðildarríkjum skulu prófa eina staka einingu fyrir hverja tegund hitara, hitastýringar, búnaðar sem nýtir 
sólarorku, pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pakka með sambyggðum 
hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og gefa yfirvöldum hinna aðildarríkjanna upplýsingar um 
niðurstöður úr prófunum.

2.  Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur að því tilskildu að:

a) árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar η s hitara, pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir 
sólarorku og pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 8% 
lægri en gildið sem gefið er upp við nafnvarmaafköst einingarinnar,

b) orkunýtni vatnshitunar η wh sambyggðra hitara og pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem 
nýtir sólarorku sé ekki meira en 8% lægri en gildið sem gefið er upp við nafnvarmaafköst einingarinnar,

c) hljóðaflsstig L WA hitara sé ekki meira en 2 db hærra en það gildi sem gefið er upp fyrir eininguna,

d) flokkur hitastýringa sé í samræmi við uppgefinn flokk einingarinnar, að því er varðar hitastýringar,

e) nýtni sólargleypis ηcol , að því er varðar búnað sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 5% lægri en gildið sem 
gefið er upp fyrir eininguna,

f) fast tap S geymslutanks fyrir heitt vatn sem hitað er með sólarorku, að því er varðar búnað sem nýtir sólarorku, 
sé ekki meira en 5% hærra en gildið sem gefið er upp fyrir eininguna og

g) aukaraforkunotkun Qaux , að því er varðar búnað sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 5% hærri en gildið sem 
gefið er upp fyrir eininguna.

3.  Ef niðurstöðurnar sem um getur í 2. lið nást ekki skulu yfirvöld aðildarríkis velja af handahófi þrjár einingar af sömu 
tegund til viðbótar, til prófunar og veita yfirvöldum hinna aðildarríkjanna og framkvæmdastjórninni upplýsingar um 
niðurstöður prófana innan eins mánaðar frá því að prófun fór fram.

4.  Tegundin skal teljast uppfylla viðeigandi kröfur að því tilskildu að:

a) meðaltal árstíðabundinnar orkunýtni rýmishitunar η s eininganna þriggja að því er varðar hitara, pakka með 
hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu 
og búnaði sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 8% lægri en gildið sem gefið er upp við nafnvarmaafköst 
einingarinnar,

b) meðaltal orkunýtni vatnshitunar η wh eininganna þriggja að því er varðar sambyggða hitara og pakka með 
sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 8% lægri en gildið sem gefið 
er upp við nafnvarmaafköst einingarinnar,

c) meðaltal eininganna þriggja fyrir hljóðaflsstigið LWA , að því er varðar hitara, sé ekki meira en 2 db hærra en það 
gildi sem gefið er upp fyrir eininguna,

d) flokkur hitastýringa eininganna þriggja, sé í samræmi við uppgefinn flokk einingarinnar, að því er varðar 
hitastýringar,

e) meðal sólargleypisnýtni η col eininganna þriggja að því er varðar búnað sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 
5% lægri en gildið sem gefið er upp fyrir eininguna,

f) meðaltal fasts taps S geymslutanks fyrir heitt vatn, sem hitað er með sólarorku, eininganna þriggja, að því er 
varðar búnað sem nýtir sólarorku, sé ekki meira en 5% hærra en gildið sem gefið er upp fyrir eininguna og

g) meðalnýtni aukaraforkunotkunar Qaux eininganna þriggja, að því er varðar búnað sem nýtir sólarorku, sé ekki 
meira en 5% hærri en gildið sem gefið er upp fyrir eininguna.

5.  Ef niðurstöðurnar sem um getur í lið 4 fást ekki telst tegundin ekki uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar.

Yfirvöld í aðildarríkjum skulu nota mæli og útreikningsaðferðirnar sem settar eru fram í VII. viðauka.

___________




