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 FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 626/2011 2013/EES/20/50 

frá 4. maí 2011 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar 
 orkumerkingar loftræstisamstæðna (*) 

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 
möguleika á orkusparnaði og þar sem mikils misræmis 
gætir í nothæfisstigi með sambærilega virkni. 

2)  Ákvæði um orkumerkingar loftræstisamstæðna voru 
ákvörðuð með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/31/EB frá 22. mars 2002 um framkvæmd tilskip-
unar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar 
á loftræstisamstæðum til heimilisnota (2). Í framkvæmd-
artilskipuninni er komið á mismunandi kvörðum vegna 
merkingar á loftræstisamstæðum sem byggjast á mis-
munandi tækni og ákvörðun á orkunýtni byggist 
eingöngu á notkun við fullt álag. 

3)  Raforkunotkun loftræstisamstæðna er verulegur hluti af 
heildarraforkuþörf til nota í atvinnuskyni og til heimilis-
nota í Sambandinu. Til viðbótar við umbætur í orku-
nýtni sem þegar hafa náðst, eru möguleikar á að draga 
frekar úr orkunotkun loftræstisamstæðna talsverðir. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 178, 6.7.2011, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 219/2012 frá 7. desember 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 18, 21.3.2013, bls. 24. 

(1) Stjtíð. ESB L 153, 18.6.2010, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26. 

4)  Tilskipun 2002/31/EB skal felld úr gildi og mæla skal 
fyrir um ný ákvæði í þessari reglugerð í því skyni að 
tryggja að orkumerkimiðinn veiti framleiðendum virka 
hvata til að bæta frekar orkunýtni loftræstisamstæðna og 
að flýta fyrir umbreytingu markaðarins í átt að orku-
nýtinni tækni. 

5)  Ákvæði þessarar reglugerðar skulu gilda um loft-
ræstisamstæður sem flytja varma frá lofti í loft, með allt 
12 kW kæliafköst (eða hitunarafköst ef aðeins er um 
hitun að ræða). 

6)  Tækniþróun varðandi umbætur í orkunýtni loftræsti-
samstæðna hefur verið mjög hröð undanfarin ár. Það 
hefur gert fjölda þriðju landa mögulegt að taka upp 
strangar lágmarkskröfur um orkunýtni og leitt til ferlis 
við upptöku nýrra orkumerkingarkerfa sem byggjast á 
árstíðabundnum afköstum. Að undanskildum ein- og 
tvístokka loftræstisamstæðum hefur sá búnaður, sem 
notast er við í dag og sem nær mestri orkunýtni, að 
mestu leyti farið fram úr þeirri orkunýtni sem kveðið er 
á um fyrir orkunýtniflokk A í tilskipun 2002/31/EB. 

7)  Með þessari reglugerð eru teknir upp tveir kvarðar fyrir 
orkunýtni sem byggja á meginhlutverki og sértækum 
þáttum sem eru mikilvægir neytendum. Að því gefnu að 
loftræstisamstæður séu helst notaðar við hlutaálags-
skilyrði skal prófun á orkunýtni breytt þannig að notuð 
sé mæliaðferð sem miðar við árstíðabundna nýtni, nema 
þegar um er að ræða ein- og tvístokka loftræstisam-
stæður. Mæliaðferðin sem miðar við árstíðabundna 
nýtni tekur betur mið af ávinningi riðbreytitækninnar og 
skilyrðunum sem þessi búnaður er notaður við. Nýja 
aðferðin við útreikninga á orkunýtni ásamt framkvæmd-
arráðstöfun varðandi visthönnun þar sem settar eru 
lágmarkskröfur um orkunýtni sem eru hærri en þær sem 
nú gilda um orkunýtniflokk A, mun leiða til endurflokk-
unar á þessum búnaði. Skiptar loftræstisamstæður í 
glugga eða í vegg skulu af þessum sökum fá nýjan 
kvarða fyrir A-G orkunýtniflokkana þar sem „+“ er bætt 
við kvarðann á tveggja ára fresti, þar til flokki A+++ er 
náð. 
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8)  Áfram skal nota árangursvísbenda fyrir orkunýtni í 
stöðugu ástandi fyrir ein- og tvístokka loftræstisam-
stæður, þar sem, eins og stendur engar einingar sem 
notast við riðbreytitækni eru á markaði. Þar sem 
endurflokkun á þessum búnaði er ekki viðeigandi skulu 
ein- og tvístokka loftræstisamstæður hafa A+++ - D 
kvarða. Þessi búnaður, sem hefur í eðli sínu minni 
orkunýtni en skiptur búnaður, getur einungis komist upp 
í orkunýtniflokk A+ á A+++ - D kvarðanum, en skiptur 
búnaður hins vegar sem hefur meiri orkunýtni getur náð 
upp í orkunýtniflokk A+++. 

9)  Með þessari reglugerð skal tryggt að neytendur fái 
nákvæmari samanburðarupplýsingar um afköst loft-
ræstisamstæðna. 

10)  Samanlögð áhrif orkumerkinga sem settar eru fram í 
þessari reglugerð og í reglugerð til framkvæmdar 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að 
því er varðar kröfur varðandi visthönnun loftræsti-
samstæðna (1) gætu fyrir árið 2020 leitt til árlegs 
raforkusparnaðar sem nemur 11 TWh, miðað við 
stöðuna ef ekki er gripið til neinna aðgerða. 

11)  Hávaðastig loftræstisamstæðu getur verið mikilvægur 
þáttur fyrir endanlega notendur. Til að gera þeim kleift 
að taka upplýsta ákvörðun skulu upplýsingar um 
hávaðamengun koma fram á merkimiða loftræsti-
samstæðna. 

12)  Upplýsingarnar sem koma fram á merkimiðanum skulu 
vera fengnar með áreiðanlegum, nákvæmum og saman-
burðarnákvæmum mæliaðferðum sem taka tillit til 
viðurkenndra mæliaðferða sem byggja á nýjustu og 
fullkomnustu tækni og, þar sem þeir liggja fyrir, sam-
hæfðra staðla sem samþykktir hafa verið af evrópskum 
staðlastofnunum, sem taldar eru upp í I. viðauka við 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. 
júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsinga-
skipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða sem og 
reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (2). 

13)  Í þessari reglugerð skal tilgreina samræmda hönnun og 
kröfur um innihald merkimiðans fyrir loftræstisam-
stæður. 

14)  Auk þess skal í þessari reglugerð tilgreina kröfur um 
tæknigögn og upplýsingablað um loftræstisamstæður. 

15)  Enn fremur ber að tilgreina í þessari reglugerð kröfur 
um upplýsingar sem veita skal vegna hvers konar fjar-
sölu, auglýsinga og tæknilegs kynningarefnis um loft-
ræstisamstæður. 

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

 ________________  

(1) Hefur enn ekki verið samþykkt. 
(2) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. 

17)  Til þess að auðvelda umskiptin frá tilskipun 
2002/31/EB til þessarar reglugerðar skulu loftræstisam-
stæður sem eru merktar í samræmi við þessa reglugerð 
teljast samrýmast ákvæðum tilskipunar 2002/31/EB. 

18)  Heimila skal birgjum, sem óska eftir því að setja á 
markað loftræstisamstæður sem geta uppfyllt kröfur um 
hærri orkunýtniflokk, að framvísa merkimiðum sem 
sýna þessa flokka fyrir þá dagsetningu sem tilgreining 
slíkra flokka verður skyldubundin. 

19) Því ber að fella tilskipun 2002/31/EB úr gildi. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð eru settar kröfur um merkingar og 
veitingu viðbótarupplýsinga um loftræstisamstæður sem nota 
rafmagn og hafa ≤ 12 kW málafköst til kælingar, eða hitunar, 
ef varan hefur enga kælivirkni. 

2. Þessi reglugerð gildir ekki um: 

a)  tæki sem ekki nota raforkugjafa, 

b)  loftræstisamstæður sem hafa eimsvala eða eimi, eða hvoru 
tveggja, sem ekki notast við loft sem varmabera. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Auk skilgreininganna, sem settar eru fram í 2. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB (3), er merking eftir-
farandi hugtaka sem hér segir: 

1) „loftræstisamstæða“: búnaður sem getur kælt eða hitað, 
eða bæði, loft innandyra með gufuþjöppunarhringrás sem 
knúin er af rafmagnsþjöppu, þ.m.t. loftræstisamstæður 
sem hafa viðbótarvirkni svo sem rakaeyðingu, lofthreins-
un, loftræstingu eða viðbótarlofthitun með viðnámshitun 
og tæki sem notast geta við vatn (annað hvort þéttuvatn 
sem myndast eimismegin eða viðbætt vatn) til uppgufunar 
á eimsvalanum, að því tilskildu að búnaðurinn virki án 
notkunar viðbótarvatns, eingöngu með notkun lofts, 

2) „tvístokka loftræstisamstæða“: loftræstisamstæða þar sem, 
við kælingu eða hitun, inntaksloft þéttis eða eimsvala 
kemur utandyra frá inn í eininguna í gegnum stokk og því 
er skilað aftur út í umhverfið um annan stokk og er 
staðsett að fullu innan þess svæðis sem skal loftræst, nærri 
vegg, 

3) „einstokka loftræstisamstæða“: loftræstisamstæða þar 
sem, við kælingu eða hitun, inntaksloft þéttis eða eimsvala 
kemur úr rýminu þar sem einingin er og er leitt út úr því 
rými, 

 ________________  

(3) Stjtíð. ESB L 153, 18.06.2010, bls. 1. 
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4) „málafköst“: kæli- eða hitunarafköst gufuþjöppunarhring-
rásar einingarinnar við stöðluð málgildisskilyrði, 

5) „endanlegur notandi“: neytandi sem er kaupandi eða 
væntanlegur kaupandi að loftræstisamstæðu, 

6) „sölustaður“: staður þar sem loftræstisamstæður eru til 
sýnis eða sölu, leigu eða kaupleigu. 

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

3. gr. 

Ábyrgð birgja 

1. Birgjar skulu grípa til aðgerða eins og lýst er í liðum a til 
g: 

a)  fyrir hverja loftræstisamstæðu skal leggja fram prentaðan 
merkimiða varðandi orkunýtniflokk eins og segir í II. 
viðauka. Merkimiðinn skal uppfylla kröfur um snið og 
innihald upplýsinga eins og segir í III. viðauka. Fyrir 
loftræstisamstæður, nema um sé að ræða ein- eða 
tvístokka loftræstisamstæður, skal leggja fram merkimiða, 
a.m.k. í umbúðum útieiningarinnar og fyrir a.m.k. eina 
samsetningu inni- og útieininga með afkastahlutfallinu 1. 
Fyrir aðrar samsetningar er einnig hægt að veita upp-
lýsingarnar á vefsetri með opnum aðgangi, 

b)  vöruupplýsingablað, eins og segir í IV. viðauka, skal gert 
aðgengilegt. Fyrir loftræstisamstæður, nema um sé að 
ræða ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, skal leggja 
fram vöruupplýsingablað, a.m.k. í umbúðum útieiningar-
innar og fyrir a.m.k. eina samsetningu inni- og útieininga 
með afkastahlutfallinu 1. Fyrir aðrar samsetningar er 
einnig hægt að veita upplýsingarnar á vefsetri með opnum 
aðgangi, 

c)  tæknigögn, eins og þau eru sett fram í V. viðauka skulu 
gerð aðgengileg yfirvöldum aðildarríkjanna og fram-
kvæmdastjórninni með rafrænum hætti, sé þess óskað, 

d)  allar auglýsingar fyrir sérstaka tegund loftræstisamstæðu 
skulu innihalda orkunýtniflokkinn, ef í auglýsingunni 
birtast orkutengdar upplýsingar eða verðupplýsingar. 
Þegar fleiri en einn orkunýtniflokkur koma til greina skal 
birgir eða framleiðandi, eins og við á, gefa upp orku-
nýtniflokk fyrir hitun a.m.k. miðað við „meðal“ hitunar-
tímabil. Í þeim tilfellum þar sem ekki er hægt að gera ráð 
fyrir að endanlegir notendur geti skoðað vöruna skulu 
upplýsingar veittar eins og segir í VI. viðauka, 

e)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
loftræstisamstæðu og lýsir sérstökum tæknilegum kenni-
stærðum hennar skal innihalda orkunýtniflokk þeirrar 
tegundar eins og segir í II. viðauka, 

f)  notkunarleiðbeiningar skulu gerðar aðgengilegar, 

g)  einstokka loftræstisamstæður skulu nefndar „staðbundnar 
loftræstisamstæður“ á umbúðum, í vöruupplýsingum og 
öllu auglýsingaefni, hvort sem það er á rafrænu formi eða 
á pappír. 

2. Orkunýtniflokkur skal ákvarðaður eins og segir í VII. 
viðauka. 

3. Snið merkimiða fyrir loftræstisamstæður, nema um sé að 
ræða ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, skal vera eins og 
segir í III. viðauka. 

4. Fyrir loftræstisamstæður, nema um sé að ræða ein- eða 
tvístokka loftræstisamstæður, skal snið merkimiða sem sett er 
fram í III. viðauka notað samkvæmt eftirfarandi tímaáætlun: 

a)  að því er varðar loftræstisamstæður, nema um sé að ræða 
ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, sem settar eru á 
markað fyrir 1. janúar 2013, skulu merkimiðar með 
orkunýtniflokkum A, B, C, D, E, F og G vera í samræmi 
við lið 1.1 í III. viðauka fyrir tvívirkar loftræstisamstæður, 
við lið 2.1 í III. viðauka fyrir loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa kælivirkni og við lið 3.1 í III. viðauka fyrir 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa hitunarvirkni, 

b)  að því er varðar loftræstisamstæður, nema um sé að ræða 
ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, sem settar eru á 
markað fyrir 1. janúar 2015, skulu merkimiðar með 
orkunýtniflokkum A+, A, B, C, D, E og F vera í samræmi 
við lið 1.2 í III. viðauka fyrir tvívirkar loftræstisamstæður, 
við lið 2.2 í III. viðauka fyrir loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa kælivirkni og við lið 3.2 í III. viðauka fyrir 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa hitunarvirkni, 

c)  að því er varðar loftræstisamstæður, nema um sé að ræða 
ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, sem settar eru á 
markað fyrir 1. janúar 2017, skulu merkimiðar með 
orkunýtniflokkum A++, A+, A, B, C, D, og E vera í 
samræmi við lið 1.3 í III. viðauka fyrir tvívirkar 
loftræstisamstæður, við lið 2.3 í III. viðauka fyrir 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa kælivirkni og við 
lið 3.3 í III. viðauka fyrir loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa hitunarvirkni, 

d)  að því er varðar loftræstisamstæður, nema um sé að ræða 
ein- eða tvístokka loftræstisamstæður, sem settar eru á 
markað fyrir 1. janúar 2019, skulu merkimiðar með 
orkunýtniflokkum A+++, A++, A+, A, B, C og D vera í 
samræmi við lið 1.4 í III. viðauka fyrir tvívirkar 
loftræstisamstæður, við lið 2.4 í III. viðauka fyrir 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa kælivirkni og við 
lið 3.4 í III. viðauka fyrir loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa hitunarvirkni. 

5. Snið merkimiða fyrir tvístokka loftræstisamstæður, sem 
settar eru á markað fyrir 1. janúar 2013 með 
orkunýtniflokkum A+++, A++, A+, A, B, C og D skal vera í 
samræmi við lið 4.1 í III. viðauka fyrir tvívirkar, tvístokka 
loftræstisamstæður, við lið 4.3 í III. viðauka fyrir tvístokka 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa kælivirkni og við lið 
4.5 í III. viðauka fyrir tvístokka loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa hitunarvirkni. 
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6. Snið merkimiða fyrir einstokka loftræstisamstæður, sem 
settar eru á markað fyrir 1. janúar 2013 með orkunýtni-
flokkum A+++, A++, A+, A, B, C og D skulu vera í samræmi 
við lið 5.1 í III. viðauka fyrir tvívirkar, einstokka 
loftræstisamstæður, við lið 5.3 í III. viðauka fyrir einstokka 
loftræstisamstæður sem eingöngu hafa kælivirkni og við lið 
5.5 í III. viðauka fyrir einstokka loftræstisamstæður sem 
eingöngu hafa hitunarvirkni. 

4. gr. 

Ábyrgð seljenda 

Seljendur skulu sjá til þess að: 

a)  loftræstisamstæður beri á sölustað merkimiða frá birgjum í 
samræmi við 1. mgr. 3. gr. utan á framhlið eða ofan á 
tækinu, þannig að hann sjáist greinilega, 

b)  loftræstisamstæður sem boðnar eru til sölu, leigu eða 
kaupleigu þar sem ekki er við því að búast að endanlegir 
notendur geti séð vöruna séu markaðssettar með þeim 
upplýsingum sem birgjar veita í samræmi við V. og VI. 
viðauka, 

c)  allar auglýsingar fyrir sérstaka tegund loftræstisamstæðu 
innihaldi tilvísun í orkunýtniflokk, ef í auglýsingunni 
birtast orkutengdar upplýsingar eða verðupplýsingar. 
Þegar fleiri en einn orkunýtniflokkur koma til greina skal 
birgir/framleiðandi gefa upp orkunýtniflokk a.m.k. miðað 
við „meðal“ svæði m.t.t. til árstíðar, 

d)  allt tæknilegt kynningarefni sem varðar sérstaka tegund 
loftræstisamstæðu og lýsir sérstökum tæknilegum 
kennistærðum hennar innihaldi tilvísun í orkunýtniflokk 
þeirrar tegundar og notkunarleiðbeiningar frá birgi. Þegar 
fleiri en einn orkunýtniflokkur koma til greina skal 
birgir/framleiðandi gefa upp orkunýtniflokk a.m.k. miðað 
við „meðal“ svæði m.t.t. til árstíðar, 

e)  einstokka loftræstisamstæður skulu nefndar „staðbundnar 
loftræstisamstæður“ á umbúðum, í vöruupplýsingum og 
öllu kynningar- eða auglýsingaefni, hvort sem það er á 
rafrænu formi eða á pappír. 

5. gr. 

Mæliaðferðir 

Upplýsingarnar sem veita ber skv. 3. gr. skulu fengnar með 
áreiðanlegum, nákvæmum og samanburðarnákvæmum 
mæliaðferðum sem taka tillit til viðurkenndra útreiknings- og 
mæliaðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni, 
eins og segir í VII. viðauka. 

6. gr. 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Aðildarríki skulu beita málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um 
í VIII. viðauka við mat á samræmi tilgreinds orkunýtniflokks, 
árlegrar orkunotkunar eða orkunotkunar á klukkustund, eins 
og við á, og hávaðamengunar. 

7. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð í ljósi 
tækniframfara eigi síðar en fimm árum eftir að hún öðlast 
gildi. Einkum verður hugað að meiriháttar breytingum á 
markaðshlutdeild ólíkra tegunda búnaðar. 

8. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipun 2002/31/EB er felld úr gildi frá 1. janúar 2013. 

9. gr. 

Bráðabirgðaákvæði 

1. Loftræstisamstæður sem settar eru á markað fyrir 1. janúar 
2013 skulu vera í samræmi við ákvæðin sem sett eru fram í 
tilskipun 2002/31/EB. 

10. gr. 

Gildistaka og beiting 

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

2. Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2013. 
 

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

 

Gjört í Brussel 4. maí 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skilgreiningar sem gilda að því er varðar II. til VII. viðauka 

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

1) „Tvívirk loftræstisamstæða“: loftræstisamstæða sem getur bæði kælt og hitað, 

2) „Stöðluð málgildisskilyrði“: samsetning hitastigs innandyra (Tin) og utandyra (Tj) sem lýsir notkunarskilyrðum 
jafnframt því að ákvarða hljóðaflsstig, málafköst, málloftstreymi, málorkunýtnihlutfall (EERrated) og/eða málnýtnistuðul 
(COPrated), eins og segir í töflu 2 í VII. viðauka, 

3) „Hitastig innandyra“ (Tin): þurr lofthiti innandyra (°C) (þar sem rakastig er tilgreint með samsvarandi vothita), 

4) „Hitastig utandyra“ (Tj): þurr lofthiti utandyra (°C) (þar sem rakastig er tilgreint með samsvarandi vothita), 

5) „Málorkunýtnihlutfall“ (EERrated): uppgefin kæliafköst (kW) deilt með málinnafli til kælingar (kW) á einingu þegar kælt 
er við stöðluð málgildisskilyrði, 

6) „Málnýtnistuðull“ (COPrated): uppgefin hitunarafköst (kW) deilt með málinnafli til hitunar (kW) á einingu þegar hitað er 
við stöðluð málgildisskilyrði, 

7) „Hnatthlýnunarmáttur“ (GWP): áætluð áhrif af 1 kg af kælimiðli í gufuþjöppunarhringrás á hnattræna hlýnun, gefið upp 
sem kíló jafngildiseininga koltvísýrings á 100 ára tímabili, 

gildi hnatthlýnunarmáttar skulu vera þau sem sett eru fram í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
842/2006 (1), 

gildi hnatthlýnunarmáttar fyrir flúoraða kælimiðla eru birt í þriðju matsskýrslu (TAR), sem samþykkt var af 
milliríkjanefnd um loftslagsbreytingar (2) (2001, milliríkjanefnd um loftlagsbreytingar, gildi hnatthlýnunarmáttar fyrir 
100 ára tímabil), 

gildi hnatthlýnunarmáttar fyrir lofttegundir sem ekki eru flúoraðar eru birt í fyrstu matsskýrslu milliríkjanefndar um 
loftslagsbreytingar (3) yfir 100 ára tímabil, 

heildargildi hnatthlýnunarmáttar fyrir blöndu kælimiðla skulu byggð á formúlu sem sett er fram í I. viðauka reglugerðar 
(EB) nr. 842/2006, 

fyrir kælimiðla sem tilvísanirnar að ofan ná ekki yfir, skal vísa í skýrslu milliríkjasamninganefndar Sameinuðu þjóðanna 
frá árinu 2010 um kæli-, loftræsti- og varmadælubúnað, sem dagsett er í febrúar 2011, eða nýrri útgáfu, 

8) „Slökkt á búnaði“: ástand þar sem loftræstisamstæða eða vifta er tengd rafkerfinu en engin aðgerð er virk. Ástand sem 
gefur einungis til kynna að slökkt sé á búnaði sem 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 (4), fellur einnig undir að 
slökkt sé á búnaði, 

9) „Reiðuhamur“: ástand þar sem búnaður 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) „Endurvirkjunaraðgerð“: aðgerð sem gerir kleift að virkja aðra hami, þ.m.t. virkan ham, með fjarstýrðum rofa, þ.m.t. 
fjarstýringu, innbyggðum nema eða tímamæli, í því skyni að gera viðbótaraðgerðir mögulegar, þ.m.t. meginaðgerð, 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1. 
(2) Þriðja matsskýrsla milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar frá 2001. Skýrsla milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar: 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml 
(3) Loftslagsbreytingar, vísindalegt mat milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar, (Climate Change, The IPCC Scientific Assessment J.T 

Houghton, G.J.Jenkins, J.J.) Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990. 
(4) Stjtíð. ESB L 390, 31.12.2004, bls. 24. 
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11) „Birting upplýsinga eða stöðu“: sívirk aðgerð sem gefur upplýsingar um eða sýnir stöðu búnaðar á skjá, þ.m.t. klukkur, 

12) „Hljóðaflsstig“: A-vegið hljóðaflsstig (dB(A)) innan- og/eða utandyra sem mælt er við stöðluð málgildisskilyrði fyrir 
kælingu (eða hitun, ef varan hefur enga kælivirkni), 

13) „Viðmiðunarhönnunarskilyrði“: sambland krafna um viðmiðunarhönnunarhitastig, hæsta tvígilda hitastigið og hæsta 
notkunarhitastig, eins og segir í töflu 3 í VII. viðauka, 

14) „Viðmiðunarhönnunarhitastig“: hitastig utandyra (°C), vegna annað hvort kælingar (Tdesignc) eða hitunar (Tdesignh) 
eins og lýst er í töflu 3 í VII. viðauka, þegar hlutfall hlutaálags er 1, sem er breytilegt í samræmi við tiltekið kæli- eða 
hitunartímabil, 

15) „Hlutfall hlutaálags“ (pl(Tj): hitastig utandyra að frádregnum 16°C, deilt með viðmiðunarhönnunarhitastigi að 
frádregnum 16°C fyrir annað hvort kælingu eða hitun, 

16) „Tímabil“: eitt af fjórum tilteknum notkunarskilyrðum (tiltækt fyrir fjögur tímabil: eitt kælitímabil, þrjú hitunartímabil: 
meðal / kaldara / hlýrra) sem lýsa, fyrir hvert bil, samsetningu hitastigs utandyra og fjölda klukkustunda sem þetta 
hitastig varir á því tímabili sem tilgreint er að eining sé nothæf á, 

17) „Bil“ (ásamt stuðlinum „j“): samsetning hitastigs utandyra (Tj) og bilstunda (hj), eins og segir í 1. töflu í VII. viðauka. 

18) „Bilstundir“: fjöldi klukkustunda á tímabili (hj) með hitastig utandyra fyrir hvert bil, eins og segir í 1. töflu í VII. 
viðauka, 

19) „Árstíðabundið orkunýtnihlutfall“ (SEER): heildarhlutfall orkunýtni einingarinnar fyrir allt kælitímabilið, reiknað út frá 
árlegri viðmiðunareftirspurn eftir kælingu sem deilt er með árlegri raforkunotkun til kælingar. 

20) „Árleg viðmiðunareftirspurn eftir kælingu“ (QC): viðmiðunareftirspurn eftir kælingu (kWh/a) sem notast til grundvallar 
útreikninga á árstíðabundnu orkunýtnihlutfalli og er reiknað út sem hönnunarálag vegna kælingar (Pdesignc) og 
jafngildisklukkustundir kælingar í virkum ham (HCE), 

21) „Jafngildisklukkustundir kælingar í virkum ham“ (HCE): áætlaður fjöldi klukkustunda á ári (h/a) fyrir hönnunarálag 
einingarinnar vegna kælingar (Pdesignc) til að uppfylla árlega viðmiðunareftirspurn eftir kælingu, eins og segir í töflu 4 
í VII. viðauka, 

22) „Árleg raforkunotkun vegna kælingar“ (QCE): raforkunotkun (kWh/a) sem nauðsynleg er til að uppfylla árlega 
viðmiðunareftirspurn eftir kælingu og sem er reiknað sem viðmiðunareftirspurn eftir kælingu deilt með árstíðabundnu 
orkunýtnihlutfalli fyrir virkan ham (SEERon) og orkunotkun einingarinnar á kælitímabili þegar slökkt er á hitastilli, 
einingin er í reiðuham, slökkt er á henni eða þegar kveikt er á sveifarhússhitara, 

23) „Árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham“ (SEERon): meðalorkunýtnihlutfall einingarinnar í virkum ham fyrir 
kælivirkni sem er samsett úr hlutaálagi og orkunýtnihlutfalli sem á sérstaklega við um ákveðið bil (EERbin(Tj)) og vegið 
með þeim bilstundum sem ástand bilsins er til staðar, 

24) „Hlutaálag“: kæliálag (Pc(Tj)) hitunarálag (Ph(Tj)) (kW) við tiltekið hitastig utandyra Tj, sem reiknað er út frá 
hönnunarálagi sem margfaldað er með hlutfalli hlutaálags, 

25) „Orkunýtnihlutfall sem á sérstaklega við um tiltekið bil“ (EERbin(Tj)): hlutfall orkunýtni sem á sérstaklega við um hvert 
j-bil með hitastig utandyra á tímabili, sem ákvarðast af hlutaálagi, uppgefnum afköstum og uppgefnu orkunýtnihlutfalli 
(EERd(Tj)) fyrir tilgreind j-bil og er reiknað út fyrir önnur bil með inn- eða framreikningi og leiðrétt, þegar þörf er á, 
með lækkunarstuðlinum, 

26) „Árstíðabundinn nýtnistuðull“ (SCOP): heildarnýtnistuðull einingarinnar fyrir allt tiltekna hitunartímabilið (gildi 
árstíðarbundins nýtnistuðuls varðar tiltekið hitunartímabil) reiknað út frá árlegri viðmiðunareftirspurn eftir hitun deilt 
með árlegri raforkunotkun til hitunar, 
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27) „Árleg viðmiðunareftirspurn eftir hitun“ (QH): viðmiðunareftirspurn eftir hitun (kWh/a) sem varðar tiltekið 
hitunartímabil og notast til grundvallar útreikninga á árstíðabundnum nýtnistuðli og er reiknað út sem hönnunarálag 
vegna hitunar (Pdesignh) og árstíðabundnar jafngildisklukkustundir hitunar í virkum ham (HHE), 

28) „Jafngildisklukkustundir hitunar í virkum ham“ (HHE): áætlaður fjöldi klukkustunda á ári (h/a) fyrir hönnunarálag 
einingarinnar vegna hitunar (Pdesignh) til að uppfylla árlega viðmiðunareftirspurn eftir hitun, eins og segir í töflu 4 í 
VII. viðauka, 

29) „Árleg raforkunotkun vegna hitunar“ (QHE): raforkunotkun (kWh/a) sem nauðsynleg er til að uppfylla tilgreinda árlega 
viðmiðunareftirspurn eftir hitun, sem varðar tiltekið hitunartímabil og er reiknað út frá árlegri eftirspurn eftir hitun deilt 
með árstíðabundnum nýtnistuðli fyrir virkan ham (SCOPon) og orkunotkun einingarinnar á hitunartímabili þegar slökkt 
er á hitastilli, einingin er í reiðuham, slökkt er á henni eða þegar kveikt er á sveifarhússhitara, 

30) „Árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham“ (SCOPon): meðalnýtnistuðull einingarinnar í virkum ham fyrir tiltekið 
hitunartímabil, samsett úr hlutaálagi, afköstum rafdrifins varahitara (þar sem þess er þörf) og nýtnistuðli sem á 
sérstaklega við um ákveðið bil (COPbin(Tj)) og vegið með þeim bilstundum sem ástand bilsins er til staðar, 

31) „Afköst rafdrifins varahitara“ (elbu(Tj)): hitunarafköst (kW) raunverulegs eða áætlaðs rafdrifins varahitara með 
nýtnistuðulinn 1 til viðbótar við uppgefin hitunarafköst (Pdh(Tj)) til að uppfylla hlutaálag vegna hitunar (Ph(Tj)) ef 
uppgefin hitunarafköst (Pdh(Tj)) eru minni en hlutaálag vegna hitunar (Ph(Tj)) fyrir hitastig utandyra (Tj), 

32) „Nýtnistuðull sem á sérstaklega við um tiltekið bil“ (COPbin(Tj)): nýtnistuðull sem á sérstaklega við um hvert j-bil, með 
hitastig utandyra Tj á tímabili, sem ákvarðast af hlutaálagi, uppgefnum afköstum og uppgefnum nýtnistuðli (COPd(Tj)) 
fyrir tilgreind j-bil og er reiknað fyrir önnur bil með inn- eða framreikningi og leiðrétt, þegar þörf er á, með 
lækkunarstuðlinum, 

33) „Uppgefin afköst“ (kW): afköst gufuþjöppunarhringrásar einingarinnar til kælingar (Pdc(Tj)) eða hitunar (Pdh(Tj)), sem 
eiga við hitastig utandyra TJ og innandyra (Tin), sem framleiðandi gefur upp, 

34) „Virkni“: tilgreining á því hvort einingin getur kælt loft innandyra, hitað það eða gert hvoru tveggja, 

35) „Hönnunarálag“: uppgefið kæliálag (Pdesignc) og/eða uppgefið hitunarálag (Pdesignh) (kW) við 
viðmiðunarhönnunarhitastig, þar sem 

a)  fyrir kæliham, Pdesignc er jafnt uppgefnum afköstum fyrir kælingu við Tj sem er jafnt Tdesignc, 

b)  fyrir hitunarham, Pdesignh jafnt hlutaálagi við Tj sem er jafnt Tdesignh, 

36) „Uppgefið Orkunýtnihlutfall“ (EERd(Tj)): orkunýtnihlutfall við takmarkaðan fjölda tilgreindra j-bila og hitastig utandyra 
sem framleiðandi gefur upp, 

37) „Uppgefinn nýtnistuðull“ (COPd(Tj)): nýtnistuðull við takmarkaðan fjölda tilgreindra j-bila og hitastig utandyra sem 
framleiðandi gefur upp, 

38) „Tvígilt hitastig“ (Tbiv): hitastig utandyra (Tj) (°C) sem framleiðandi gefur upp fyrir hitun og við það sem uppgefin 
afköst eru jöfn hlutaálagi og ef hitastig er undir því þarf að bæta það upp með rafdrifnum varahitara við uppgefin afköst 
til að ná fram hlutaálagi fyrir hitun, 

39) „Notkunarhitastigsmörk“: (Tol): hitastig utandyra (°C) sem framleiðandi gefur upp að því er varðar hitun, en við lægra 
hitastig getur loftræstisamstæða ekki skilað neinum hitunarafköstum. Við lægra hitastig eru uppgefin afköst núll, 

40) „Virkur hamur“: sá hamur sem samsvarar klukkustundum kæli- eða hitunarálags byggingar og sem virkjar kæli- eða 
hitaaðgerð einingarinnar. Þetta ástand getur falið í sér að kveikt og slökkt er á einingunni til að ná og viðhalda því 
hitastigi innandyra sem krafist er. 

41) „Slökkt á hitastilli“: sá hamur sem samsvarar klukkustundum þegar ekkert kæli- eða hitunarálag er og kveikt er á kæli- 
eða hitunaraðgerð einingarinnar en einingin starfar ekki þar sem ekkert kæli- eða hitunarálag er. Þetta ástand á því við 
um hitastig utandyra en ekki álag innandyra. Það telst ekki vera slökkt á hitastilli þegar kveikt / slökkt er á hringrás í 
virkum ham, 
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42) „Notkunarhamur sveifarhússhitara“: ástand þar sem einingin hefur virkjað hitunarbúnað til að koma í veg fyrir að 
kælimiðillinn færist yfir í þjöppuna til að takmarka styrk kælimiðilsins í olíu þegar þjappa er ræst, 

43) „Notkunarstundir þegar slökkt er á hitastilli“ (HTO): fjöldi klukkustunda á ári (h/a) þegar telst slökkt á hitastilli 
einingarinnar en gildi þess er háð tilteknu tímabili og virkni, 

44) „Notkunarstundir í reiðuham“ (HSB): fjöldi klukkustunda á ári (h/a) sem einingin telst vera í reiðuham en gildi þess er 
háð tilteknu tímabili og virkni, 

45) „Stundir sem slökkt er á búnaði“ (HOFF): fjöldi klukkustunda á ári (h/a) sem telst vera slökkt á einingunni en gildi þess 
er háð tilteknu tímabili og virkni, 

46) „Notkunarstundir sveifarhússhitara“ (HCK): fjöldi klukkustunda á ári (h/a) sem einingin telst vera í notkunarham 
sveifarhússhitara en gildi þess er háð tilteknu tímabili og virkni, 

47) „Orkunotkun ein- og tvístokka eininga“ (QSD eftir því sem við á QDD): orkunotkun ein- eða tvístokka 
loftræstisamstæðna fyrir kæli- og/eða hitunarham (hvort sem við á) (einstokka í kWh/h, tvístokka í kWh/a), 

48) „Afkastahlutfall“: hlutfall heildarkæli- eða heildarhitunarafkasta allra innieininga sem eru í notkun miðað kæli- eða 
hitunarafköst útieiningar við stöðluð málgildisskilyrði. 
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II. VIÐAUKI 

Orkunýtniflokkar 

1. Orkunýtni loftræstisamstæðna skal ákvörðuð á grundvelli mælinga og útreikninga sem settir eru fram í VII. viðauka. 

Bæði árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER) og árstíðabundinn nýtnistuðull (SCOP) skulu taka tillit til 
viðmiðunarhönnunarskilyrða og notkunarstunda fyrir viðeigandi notkunarham og í árstíðabundnum nýtnistuðli skal miða 
við „meðal“ hitunartímabil, eins og mælt er fyrir um í VII. viðauka. Málorkunýtnihlutfall (EERrated) og málnýtnistuðull 
(COPrated) skulu miðast við stöðluð málgildisskilyrði, eins og mælt er fyrir um í VII. viðauka. 

 

Tafla 1 

Orkunýtniflokkar fyrir loftræstisamstæður, nema ein- og tvístokka 

Orkunýtniflokkur SEER SCOP 

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 
 

Tafla 2 

Orkunýtniflokkar fyrir ein- og tvístokka loftræstisamstæður 

Orkunýtniflokkur Tvístokka Einstokka 

 EERrated COPrated EERrated COPrated 

A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 

A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 

A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 

A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 

B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 

C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 

D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 

E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 

F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 

G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20 
 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/1121 
    

III. VIÐAUKI 

Merkimiðinn 

1. MERKIMIÐI FYRIR LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR, NEMA EIN- OG TVÍSTOKKA LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR 

1.1. Tvívirkar loftræstisamstæður sem eru í 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.  textinn „SEER“ fyrir kælingu og „SCOP“ fyrir hitun, ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni fyrir SEER og 
rauðu viftu- og loftstreymistákni fyrir SCOP, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á. Gefa skal upp orkunýtni fyrir kælingu og hitun. Skylt er að gefa upp orkunýtni 
fyrir meðalhitunartímabil. Valkvætt er að tilgreina nýtni fyrir hlýrri eða kaldari tímabil, 

V.  fyrir kæliham: hönnunarálag í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  fyrir hitunarham: hönnunarálag í kW, fyrir allt að 3 hitunartímabil, námundað með einum aukastaf. Gildi 
fyrir hitunartímabil þar sem ekki er gefið upp hönnunarálag skulu tilgreind með „X“, 

VII.  fyrir kæliham: árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER-gildi), námundað með einum aukastaf, 

VIII.  fyrir hitunarham: árstíðabundinn nýtnistuðull (SCOP-gildi), fyrir allt að 3 hitunartímabil, námundað með 
einum aukastaf. Gildi fyrir hitunartímabil þar sem ekki er gefinn upp árstíðabundinn nýtnistuðull skulu 
tilgreind með „X“, 

IX.  árleg orkunotkun í kWh á ári, fyrir kælingu og hitun, námundað upp að næstu heilu tölu. Gildi fyrir 
loftslagsaðstæður þar sem ekki er gefin upp árleg orkunotkun skulu tilgreind með „X“, 

X.  hljóðaflsstig fyrir inni- og útieiningar gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu, 

XI.  Evrópukort þar sem sýnd eru þrjú leiðbeinandi hitunartímabil og samsvarandi litaferningar. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 1,5. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1. 
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1.2. Tvívirkar loftræstisamstæður sem eru í orkunýtniflokkum A+ til F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 1.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 1,5. 
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1.3. Tvívirkar loftræstisamstæður sem eru í orkunýtniflokkum A++ til E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 1.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 1,5. 
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1.4. Loftræstisamstæður sem virka í báðar áttir og eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 1.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 1,5. 
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1.5. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 120 mm á breidd og 210 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Litir eru kóðaðir sem CMYK: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % 
blár, 70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik 5 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: 

hæð: 102 mm, hæð: 20 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 103,6 mm. 

 Tilgreining um SEER og SCOP: 

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

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti: Feitt 16 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur/flokkar: 

— Ör: breidd: 11 mm, hæð: 10 mm, 100 % svartur, 

— Texti: Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orka 

— Texti: Hefðbundið 9 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 Málafköst vegna kælingar og hitunar í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 SCOP- og SEER-gildi, námunduð með einum aukastaf: 

— Texti „SEER“/„SCOP“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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  Árleg orkunotkun í kWh/ á ári: 

— Textinn „kWh/á ári“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 

  Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: 

Feitt 15 pt Calibri-letur, 100% svart, 

Hefðbundið 12 pt Calibri-letur 100% svart. 

  Evrópukort og litaferningar: 

— Litir: 

Appelsínugulur: 00-46-46-00 

Grænn: 59-00-47-00 

Blár: 54-08-00-00 

  Nafn eða vörumerki birgis. 

  Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 102 x 13 mm rými. 

  Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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2. MERKIMIÐI FYRIR LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR, NEMA EIN- OG TVÍSTOKKA LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR 

2.1. Loftræstisamstæður eingöngu til kælingar sem eru í 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.  textinn „SEER“ ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á, 

V.  hönnunarálag vegna kælingar í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER gildi), námundað með einum aukastaf, 

VII.  árleg orkunotkun í kWh á ári, námundað að næstu heilu tölu, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir inni- og útieiningar gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 2,5. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við 
hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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2.2. Loftræstisamstæður eingöngu til kælingar sem eru í orkunýtniflokkum A+ til F 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 2.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 2,5. 
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2.3. Loftræstisamstæður eingöngu til kælingar sem eru í orkunýtniflokkum A++ til E 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 2.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 2,5. 
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2.4. Loftræstisamstæður eingöngu til kælingar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 2.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 2,5. 
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2.5. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Litir eru kóðaðir sem CMYK: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 93 mm, 

hæð: 18 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 93,7 mm. 

 Tilgreining um SEER: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti: Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur: 

— Ör: Breidd: 23 mm, hæð: 15 mm, 100 % svartur, 

— Texti: Feitt 29 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 Málafköst í kW: 

Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart 

 SEER-gildið, námundað með einum aukastaf: 

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

— Textinn „SEER“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 Árleg orkunotkun í kWh/ á ári: 

— Textinn „kWh/á ári“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 90 x 15 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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3. MERKIMIÐI FYRIR LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR, NEMA EIN- OG TVÍSTOKKA LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR 

3.1. Loftræstisamstæður eingöngu til hitunar sem eru í 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.  textinn „SCOP“ ásamt rauðu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á. Skylt er að gefa upp orkunýtni fyrir meðalhitunartímabil. Valkvætt er að 
tilgreina nýtni fyrir hlýrra eða kaldara loftslag, 

V.  hönnunarálag fyrir hitun í kW, fyrir 3 hitunartímabil, námundað með einum aukastaf. Gildi fyrir 
hitunartímabil þar sem ekki er gefið upp hönnunarálag skulu tilgreind með „X“, 

VI.  árstíðabundinn nýtnistuðull (SCOP), fyrir allt að 3 hitunartímabil, námundaður með einum aukastaf. Gildi 
fyrir hitunartímabil þar sem ekki er gefinn upp árstíðabundinn nýtnistuðull skulu tilgreind með „X“, 

VII.  árleg orkunotkun í kWh á ári, námunduð að næstu heilu tölu. Gildi fyrir hitunartímabil þar sem ekki er 
gefin upp árleg orkunotkun skulu tilgreind með „X“, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir inni- og útieiningar gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu, 

IX.  Evrópukort þar sem sýnd eru þrjú leiðbeinandi hitunartímabil og samsvarandi litaferningar. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 3,5. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við 
hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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3.2. Loftræstisamstæður eingöngu til hitunar sem eru í orkunýtniflokkum A+ til F 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 3.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 3,5. 
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3.3. Loftræstisamstæður eingöngu til hitunar sem eru í orkunýtniflokkum A++ til E 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 3.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 3,5. 
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3.4. Loftræstisamstæður eingöngu til hitunar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 

  

 

 

 

 

 

a)  Upplýsingarnar sem taldar eru upp í lið 3.1 skulu koma fram á merkimiðanum. 

b)  Hönnunarþættir merkimiðans skulu vera í samræmi við lið 3,5. 
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3.5. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Nota skal CMYK-litaskipan: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 93 mm, hæð: 18 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 93,7 mm. 

 Tilgreining um SCOP: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti: Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur/flokkar: 

— Ör: breidd: 11 mm, hæð: 10 mm, 100 % svartur, 

— Texti: Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Málafköst í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 SCOP-gildi, námunduð með einum aukastaf: 

— Textinn „SCOP“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Árleg orkunotkun í kWh/ á ári: 

— Textinn „kWh/á ári“: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 11 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: Feitt 15 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 12 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Evrópukort og litaferningar: 

Litir: 

Appelsínugulur: 00-46-46-00 

Grænn: 59-00-47-00 

Blár: 54-08-00-00 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 90 x 15 mm rými. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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4.  MERKIMIÐI FYRIR TVÍSTOKKA LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR 

4.1. Tvívirkar, tvístokka loftræstisamstæður sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „EER“ fyrir kælingu og „COP“ fyrir hitun, ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni fyrir EER og 
rauðu viftu- og loftstreymistákni fyrir COP, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á. Gefa skal upp orkunýtni fyrir kælingu og hitun, 

V.  málafköst vegna kælingar og hitunar í kW, námunduð með einum aukastaf, 

VI.  EERrated og COPrated, námunduð með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun í kWh á klukkustund, fyrir kælingu og hitun, námundað að næstu heilu tölu. 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

 Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 4,2. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB 
við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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4.2. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Nota skal CMYK-litaskipan: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um EER og COP: 

Texti: Calibri hefðbundið 10 pt, 100% svartur 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkar: 

— Ör: breidd: 11 mm, hæð: 10 mm, 100 % svartur, 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst vegna kælingar og hitunar í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 COP- og EER-gildin, námunduð með einum aukastaf: 

— Textinn „EER“/„COP“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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4.3. Tvívirkar, tvístokka loftræstisamstæður eingöngu til kælingar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „EER“ ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á, 

V.  Málafköst vegna kælingar í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  EERrated, námundað með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun á klukkustund í kWh á 60 mínútum, námundað að næstu heilu tölu, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu, 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 4,4. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB 
við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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4.4. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Litir eru kóðaðir sem CMYK: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um EER: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100% svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur 

— Ör: breidd: 20 mm, hæð: 15 mm, 100 % svartur, 

— Texti:  Feitt 30 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 14 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orka 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 SEER-gildið, námundað með einum aukastaf: 

— Textinn „EER“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun 

— Rammi: 2 pt – Litur: Blár 100% — rúnnuð horn: 3,5 mm. 

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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4.5. Tvívirkar, tvístokka loftræstisamstæður eingöngu til hitunar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „COP“ ásamt rauðu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á, 

V.  Málafköst vegna hitunar í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  COPrated, námundað með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun á klukkustund í kWh á 60 mínútum, námundað að næstu heilu tölu, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 4,6. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB 
við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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4.6. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Litir eru kóðaðir sem CMYK: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % 
blár, 70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – Litur: 100% blár – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um COP: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100% svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur 

— Ör: breidd: 20 mm, hæð: 15 mm, 100 % svartur, 

— Texti:  Feitt 30 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 14 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/1159 
    

 COP-gildið, námundað með einum aukastaf: 

— Textinn „COP“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun 

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

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 



Nr. 20/1160  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.3.2013 
    

5.  MERKIMIÐI FYRIR EINSTOKKA LOFTRÆSTISAMSTÆÐUR 

5.1. Tvívirkar, einstokka loftræstisamstæður sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „EER“ fyrir kælingu og „COP“ fyrir hitun, ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni fyrir EER og 
rauðu viftu- og loftstreymistákni fyrir COP, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á. Gefa skal upp orkunýtni fyrir kælingu og hitun, 

V.  málafköst vegna kælingar og hitunar í kW, námunduð með einum aukastaf, 

VI.  EERrated og COPrated, námunduð með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun í kWh á klukkustund, fyrir kælingu og hitun, námundað með einum aukastaf, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 5,2. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við hafi 
tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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5.2. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Litir eru kóðaðir sem CMYK: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um EER og COP: 

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

— Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkar: 

— Ör: Breidd: 11 mm, hæð: 10 mm, 100 % svartur, 

— Texti: Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst vegna kælingar og hitunar í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 EER- og COP-gildin, námunduð með einum aukastaf: 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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5.3. Tvívirkar, einstokka loftræstisamstæður, eingöngu til kælingar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „EER“ ásamt bláu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á, 

V.  málafköst vegna kælingar í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  EERrated, námundað með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun á klukkustund í kWh á 60 mínútum, námunduð með einum aukastaf, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 5,4. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við 
hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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5.4. Hönnun merkimiða 
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Þar sem: 

i)  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii)  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii)  Nota skal CMYK-litaskipan: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um EER: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur 

— Ör: Breidd: 20 mm, hæð: 15 mm, 100 % svartur, 

— Texti:  Feitt 30 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 14 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 SEER-gildið, námundað með einum aukastaf: 

— Textinn „EER“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun 

— Rammi: 2 pt – Litur: Blár 100% — rúnnuð horn: 3,5 mm. 

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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5.5. Tvívirkar, einstokka loftræstisamstæður, eingöngu til hitunar sem eru í orkunýtniflokkum A+++ til D 
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a)  Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á merkimiðanum: 

I.  nafn eða vörumerki birgis, 

II.  tegundarauðkenni birgis, 

III.  textinn „COP“ ásamt rauðu viftu- og loftstreymistákni, 

IV.  orkunýtni, örvaroddurinn sem sýnir orkunýtniflokk búnaðar skal vera í sömu hæð og örvaroddur þess 
orkunýtniflokks sem við á, 

V.  Málafköst vegna hitunar í kW, námundað með einum aukastaf, 

VI.  COPrated, námundað með einum aukastaf, 

VII.  orkunotkun á klukkustund í kWh á 60 mínútum, námunduð að næstu heilu tölu, 

VIII.  hljóðaflsstig fyrir innieiningu gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu. 

Öll umbeðin gildi skulu ákvörðuð í samræmi við VII. viðauka. 

b)  Hönnun merkimiðans skal vera í samræmi við lið 5,6. Þrátt fyrir þetta má bæta afriti af umhverfismerki ESB við 
hafi tegund verið veitt „umhverfismerki ESB“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 66/2010. 
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5.6. Hönnun merkimiða 

 



28.3.2013  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/1173 
    

Þar sem: 

i.  Merkimiðinn skal vera minnst 100 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. 

ii.  Bakgrunnurinn skal vera hvítur. 

iii.  Nota skal CMYK-litaskipan: blár, blárauður, gulur og svartur, í samræmi við eftirfarandi dæmi: 00-70-X-00: 0 % blár, 
70 % blárauður, 100 % gulur, 0 % svartur, 

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

 Rammi merkimiða ESB: strik: 5 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: 82 mm, hæð: 16 mm. 

 Lína undir kennimerki: 1 pt – litur: blár 100 % – lengd: 92,5 mm. 

 Tilgreining um COP: 

Texti: Hefðbundið 10 pt Calibri-letur með hástöfum, 100% svart. 

 A-G kvarði: 

— Örvar: hæð: 7 mm, bil: 1,3 mm – Litir: 

Hæsti flokkur: X-00-X-00, 

Annar flokkur: 70-00-X-00, 

Þriðji flokkur: 30-00-X-00, 

Fjórði flokkur: 00-00-X-00, 

Fimmti flokkur: 00-30-X-00, 

Sjötti flokkur: 00-70-X-00, 

Síðasti flokkur/flokkar: 00-X-X-00. 

— Texti:  Feitt 18 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 7 pt Calibri-letur í hvítum lit. 

 Orkunýtniflokkur 

— Ör: Breidd: 20 mm, hæð: 15 mm, 100 % svartur, 

— Texti:  Feitt 30 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit, 

Feitt 14 pt Calibri-letur með hástöfum og í hvítum lit. 

 Orka: 

— Texti: Hefðbundið 8 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

 „Smátt letur“-þýðing: 

— Texti: Hefðbundið 7 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Málafköst í kW: 

— Textinn „kW“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY,Z“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 
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 COP-gildið, námundað með einum aukastaf: 

— Textinn „COP“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur með hástöfum, 100 % svart. 

— Gildið „X,Y“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Orkunotkun á klukkustund í kWh/ á 60 mínútum: 

— Textinn „kWh/ á 60 mínútum*“: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

— Gildið „XY“: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

 Hávaðamengun: 

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

— Verðmæti: Feitt 22 pt Calibri-letur, 100% svart. 

— Texti: Hefðbundið 14 pt Calibri-letur 100% svart. 

 Nafn eða vörumerki birgis. 

 Tegundarauðkenni birgis: 

Nafn eða vörumerki birgis og tegundarauðkenni skulu rúmast í 82 x 10,5 mm rými. 

 Viðmiðunartímabil: 

— Texti: Feitt 10 pt Calibri-letur. 
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IV. VIÐAUKI 

Vöruupplýsingablað 

1. Upplýsingarnar á vöruupplýsingablaðinu skulu gefnar í þeirri röð sem er tilgreind hér á eftir: 

a)  nafn eða vörumerki birgis, 

b)  tegundarauðkenni loftræstisamstæðu til notkunar innandyra eða hluta loftræstisamstæðunnar sem eru innan- eða 
utandyra. 

c)  með fyrirvara um hvers kyns kröfur samkvæmt kerfi Sambandsins um umhverfismerki má bæta afriti af 
umhverfismerkinu við hafi tegund verið veitt „umhverfismerki Evrópusambandsins“ samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
66/201, 

d)  hljóðaflsstig við stöðluð málgildisskilyrði fyrir kæli- og/eða hitunarham, 

e)  heiti og hnatthlýnunarmáttur kælimiðilsins sem notaður er og staðlaður texti sem hér segir: 

 „Kælimiðilsleki stuðlar að loftslagsbreytingum. Kælimiðill með minni hnatthlýnunarmátt stuðlar síður að hnattrænni 
hlýnun en kælimiðill með meiri hnatthlýnunarmátt, ef hann lekur út í andrúmsloftið. Þessi búnaður inniheldur kælimiðil 
með hnatthlýnunarmátt sem er jafn (xxx). Þetta þýðir að ef 1 kg af kælimiðli myndi leka út í andrúmsloftið, yrðu áhrifin 
á hnattræna hlýnun (xxx) sinnum meiri á 100 ára tímabili en af 1 kg koltvísýrings. Aldrei skal eiga við hringrás 
kælimiðilsins eða að taka vöruna í sundur, ávallt skal leita til fagmanns.“ 

2. Á vöruupplýsingablaðinu skal einnig vera að finna eftirfarandi upplýsingar um kælingarham loftræstisamstæðna, þegar 
orkunýtnin er gefin upp á grundvelli árstíðabundins orkunýtnihlutfalls: 

a)  árstíðabundið orkunýtnihlutfall og orkunýtniflokkur tegundar (tegund einingar eða samsetningar eininga) sem 
ákvarðað er í samræmi við prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka fyrir kælingarham sem og við flokkatakmarkanir 
sem skilgreindar eru í II. viðauka, 

b)  tilgreind árleg raforkunotkun QCE í kWh/á ári á meðan á kælitímabili stendur, sem ákvarðast í samræmi við 
skilgreiningar og prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka, eftir því sem við á. Henni skal lýst sem: „orkunotkun “XYZ” 
kWh/á ári, byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum. Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar 
það er staðsett“, 

c)  hönnunarálag búnaðar í kW í kælingarham, sem ákvarðast í samræmi við skilgreiningar og prófunaraðferðir í I. og 
VII. viðauka, eftir því sem við á. 

3. Í eftirfarandi athugasemdum er ennfremur tilgreint hvaða upplýsingar eiga að koma fram á vöruupplýsingablaði, þegar 
skilvirkni er tilgreind á grundvelli árstíðabundins nýtnistuðuls: 

a)  árstíðabundinn nýtnistuðull og orkunýtniflokkur tegundar eða samsetningar vegna hitunar sem ákvarðað er í 
samræmi við prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka, eftir því sem við á, sem og við flokkatakmarkanir sem 
skilgreindar eru í II. viðauka, 

b)  tilgreind árleg raforkunotkun QHE í kWh/á ári, fyrir meðalhitunartímabil, sem ákvarðast í samræmi við skilgreiningar 
og prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka, eftir því sem við á. Henni skal lýst sem: „orkunotkun “XYZ” kWh/á ári, 
byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum. Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar það er 
staðsett“, 

c)  önnur tiltekin hitunartímabil sem tilgreint er að eining sé nothæf á, með möguleika á hlýrra (valkostur) eða kaldara 
(valkostur) tímabili eins og það er skilgreint í I. viðauka, 

d)  hönnunarálag búnaðar í kW í hitunarham, sem ákvarðast í samræmi við skilgreiningar og prófunaraðferðir í I. og 
VII. viðauka, 

e)  uppgefin afköst og tilgreining á afköstum varahitara sem gengið er út frá við útreikning á árstíðabundnum 
nýtnistuðli við viðmiðunarhönnunarskilyrði. 
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4. Í eftirfarandi athugasemdum er ennfremur tilgreint hvaða upplýsingar eiga að koma fram á vöruupplýsingablaði 
loftræstisamstæðna, þegar nýtni er gefin upp á grundvelli orkunýtnihlutfalls (EERrated) eða nýtnistuðuls (COPrated): 

a)  orkunýtniflokkur tegundar sem ákvarðaður er í samræmi við prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka, sem og við 
flokkatakmarkanir sem skilgreindar eru í II. viðauka, 

b)  fyrir tvístokka samstæður, ákvarðast tilgreind raforkunotkun QDD í kWh/ á 60 mínútum í samræmi við skilgreiningar 
og prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka. Henni skal lýst sem: „Orkunotkun “X,Y” kWh/ á 60 mínútum, byggt á 
stöðluðum prófunarniðurstöðum. Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar það er staðsett“, 

c)  fyrir einstokka samstæður, ákvarðast tilgreind raforkunotkun QSD í kWh/ á 60 mínútum í samræmi við skilgreiningar 
og prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka. Henni skal lýst sem: „Orkunotkun “X,Y” kWh/ á 60 mínútum, byggt á 
stöðluðum prófunarniðurstöðum. Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar það er staðsett“, 

d)  kæliafköst búnaðar Prated í kW sem ákvarðast í samræmi við skilgreiningar og prófunaraðferðir í I. og VII. viðauka, 

e)  hitunarafköst búnaðar Prated í kW sem ákvarðast í samræmi við skilgreiningar og prófunaraðferðir í I. og VII. 
viðauka. 

5. Eitt upplýsingablað getur náð yfir margar tegundir búnaðar frá sama birgi. 

6. Upplýsingarnar á merkimiðanum má gefa upp 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 1. lið og koma ekki fram á merkimiða. 
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V. VIÐAUKI 

Tæknigögn 

Í tæknigögnunum sem um getur í c-lið 1. mgr. 3. gr. skulu a.m.k eftirfarandi atriði koma fram: 

a)  nafn og heimilisfang birgis, 

b)  almenn lýsing á tegund búnaðarins þannig að hana megi sanngreina auðveldlega og án nokkurs vafa. Einstokka 
loftræstisamstæður skulu nefndar „staðbundnar loftræstisamstæður“, 

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

d)  ef við á, aðrar aðferðir við útreikninga, mælistaðlar og -forskriftir sem notast er við, 

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

f)  eftir því sem við á, tæknilegir mæliþættir við mælingar, ákvarðaðir í samræmi við VII. viðauka: 

i.  heildarmál, 

ii.  nánari upplýsingar um tegund loftræstisamstæðu, 

iii.  nánari upplýsingar um það hvor búnaðurinn sé hannaður eingöngu fyrir kælingu eða hitun eða fyrir bæði, 

iv.  orkunýtniflokkur tegundar í samræmi við II. viðauka, 

v.  Orkunýtnihlutfall (EERrated) og nýtnistuðull (COPrated) fyrir ein- og tvístokka loftræstisamstæður eða 
árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER) og árstíðabundinn nýtnistuðull (SCOP) fyrir aðrar loftræstisamstæður, 

vi.  hitunartímabilið sem gefið er upp að búnaðurinn sé nothæfur á, 

vii.  hljóðaflsstig gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu, 

viii.  nafn og hnatthlýnunarmáttur kælimiðilsins sem notast er við, 

g)  niðurstöður útreikninga í samræmi við VII. viðauka. 

Birgjar geta bætt viðbótarupplýsingum aftan við framangreindan lista. 

Þegar upplýsinganna í tæknigögnum tiltekinnar tegundar af loftræstisamstæðu hefur verið aflað með útreikningi á grundvelli 
hönnunar eða framreikningi á öðrum sambærilegum búnaði, eða hvort tveggja, skulu gögnin innihalda upplýsingar um slíka 
útreikninga eða framreikninga, eða hvort tveggja, og prófanir sem framleiðendur hafa gert til að staðfesta nákvæmni 
útreikninganna sem gerðir hafa verið. Upplýsingarnar skulu einnig innihalda skrá yfir allar aðrar sambærilegar tegundir 
búnaðar þar sem upplýsinganna hefur verið aflað á sama grunni. 
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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.  Upplýsingarnar sem um getur í b-lið 4. gr. skulu veittar í eftirfarandi röð: 

a)  orkunýtniflokkur tegundar í samræmi við II. viðauka, 

b)  fyrir loftræstisamstæður, aðrar en ein- og tvístokka: 

i.  árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER) og/eða árstíðabundinn nýtnistuðull (SCOP), 

ii.  hönnunarálag (í kW), 

iii.  árleg raforkunotkun, 

iv.  kæli- og/eða hvert hitunartímabil („meðal, kaldara, hlýrra“) búnaðurinn tilgreint er að búnaðurinn sé nothæfur á, 

c)  fyrir ein- og tvístokka loftræstisamstæður: 

i.  orkunýtnihlutfall (EER) og/eða nýtnistuðull (COP), 

ii.  málafköst (kW), 

iii.  fyrir tvístokka samstæður, raforkunotkun á klukkustund við kælingu og/eða hitun, 

iv.  fyrir einstokka samstæður, raforkunotkun á klukkustund við kælingu og/eða hitun, 

d)  hljóðaflsstig gefið upp sem dB(A) re1 pW, námundað að næstu heilu tölu, 

e)  nafn og hnatthlýnunarmáttur kælimiðilsins sem notast er við. 

2. Ef veittar eru frekari upplýsingar, sem er að finna í vöruupplýsingablaðinu, skulu þær veittar með þeim hætti og í þeirri 
röð sem tilgreind er í IV. viðauka. 

3. Allar upplýsingar sem um getur í þessum viðauka skulu prentaðar eða sýndar með leturgerð sem er nægilega stór til að 
vera læsileg. 
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VII. VIÐAUKI 

Mælingar og útreikningar 

1. Vegna uppfyllingar, og sannprófunar á uppfyllingu, á kröfum þessarar reglugerðar 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 og gefa niðurstöður með lítilli óvissu. 

2. Við ákvörðun á árstíðabundinni orkunotkun, árstíðabundnu orkunýtnihlutfalli (SEER) og árstíðabundnum nýtnistuðli 
(SCOP) skal taka tillit til: 

a)  árstíðabundinna skilyrða í Evrópu, eins og þau eru skilgreind í 1. töflu þessa viðauka, 

b)  viðmiðunarhönnunarskilyrða, eins og þau eru skilgreind í 3. töflu þessa viðauka, 

c)  raforkunotkunar fyrir alla viðeigandi vinnuhami, miðað við tímabil sem skilgreind eru í 4. töflu þessa viðauka, 

d)  áhrif lækkunar orkunýtni eftir því hvort kveikt/slökkt er á hringrás (ef við á) með hliðsjón af tegund stýringar á kæli- 
og/eða hitunarafköstum, 

e)  leiðréttinga á árstíðabundnum nýtnistuðli við skilyrði þar sem hitunarafköst uppfylla ekki hitunarálag, 

f)  framlag varahitara (ef við á) við útreikninga á árstíðabundinni orkunýtni einingar í hitunarham. 

3. Þegar upplýsinga hefur verið aflað um tiltekna tegund, sem er samstæða inni- og útieininga(r), 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). 

4. Orkunýtnihlutfalli (EERrated) og þar sem við á, nýtnistuðli (COPrated) fyrir ein- og tvístokka loftræstisamstæður skal 
komið á við stöðluð málgildisskilyrði, eins og þau eru skilgreind í 2. töflu þessa viðauka. 

5. Við útreikning á raforkunotkun vegna kælingar og/eða hitunar skal taka tillit til raforkunotkunar allra viðeigandi 
vinnuhama, þar sem við á miðað við tímabil sem skilgreind eru í 4. töflu þessa viðauka. 
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Tafla 1 

Númer bils (j), hitastig utandyra (Tj) í °C og fjöldi bilstunda fyrir kælitímabil og hitunartímabil „meðal“, „kaldara“ 
og „hlýrra“. „db“ = þurrhitastig 

KÆLITÍMABIL  HITUNARTÍMABIL 

      Meðal Hlýrra Kaldara 
j Tj hj  j Tj hjA hj W hjC 
# °C h  # °C h h h 

 db    db    

1 17 205  1 til 8 – 30 til – 23 0 0 0 

2 18 227  9 -22 0 0 1 

3 19 225  10 -21 0 0 6 

4 20 225  11 -20 0 0 13 

5 21 216  12 -19 0 0 17 

6 22 215  13 -18 0 0 19 

7 23 218  14 -17 0 0 26 

8 24 197  15 -16 0 0 39 

9 25 178  16 -15 0 0 41 

10 26 158  17 -14 0 0 35 

11 27 137  18 -13 0 0 52 

12 28 109  19 -12 0 0 37 

13 29 88  20 -11 0 0 41 

14 30 63  21 -10 1 0 43 

15 31 39  22 -9 25 0 54 

16 32 31  23 -8 23 0 90 

17 33 24  24 -7 24 0 125 

18 34 17  25 -6 27 0 169 

19 35 13  26 -5 68 0 195 

20 36 9  27 -4 91 0 278 

21 37 4  28 -3 89 0 306 

22 38 3  29 -2 165 0 454 

23 39 1  30 -1 173 0 385 

24 40 0  31 0 240 0 490 

    32 1 280 0 533 

    33 2 320 3 380 

    34 3 357 22 228 

    35 4 356 63 261 

    36 5 303 63 279 

    37 6 330 175 229 

    38 7 326 162 269 

    39 8 348 259 233 

    40 9 335 360 230 

    41 10 315 428 243 

    42 11 215 430 191 

    43 12 169 503 146 

    44 13 151 444 150 

    45 14 105 384 97 

    46 15 74 294 61 

Alls  2602    4910 3590 6446 
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Tafla 2 

Stöðluð málgildisskilyrði, hitastig gefið upp sem þurr lofthiti (vothiti innan sviga) 

Tæki Hlutverk Lofthiti innandyra 
(°C) 

Lofthiti utandyra 
(°C) 

loftræstisamstæður, aðrar en 
einstokka 

Kæling 27 (19) 35 (24) 

Hitun 20 (hám. 15) 7 (6) 

einstokka 
Kæling 35 (24) 35 (24) (*) 

Hitun 20 (12) 20 (12) (*) 

(*) Hvað varðar einstokka loftræstisamstæður fær þéttirinn (eimirinn) ekki útiloft við kælingu (hitun), heldur inniloft. 
 

 

Tafla 3 

Viðmiðunarhönnunarskilyrði, hitastig gefið upp sem þurr lofthiti (vothiti innan sviga) 

Virkni / tímabil Lofthiti innandyra 
(°C) 

Lofthiti utandyra 
(°C) 

Tvígilt hitastig 
(°C) 

Notkunarhita-
stigsmörk 

(°C) 

 Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol 

Kæling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) Á ekki við Á ekki við 

Hitun / Meðal 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) hám. 2 hám. – 7 

Hitun / Hlýrra  Tdesignh = 2 (1) hám. 7 hám. 2 

Hitun / Kaldara  Tdesignh = – 22 (– 23) hám. – 7 hám. – 15 
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Tafla 4 

Notkunarstundir á gerðareintak búnaðar miðað við notkunarham, til notkunar við útreikning á raforkunotkun 

Gerð búnaðar / virkni (ef við á) Eining Hitunar-
tímabil 

Kveikt á 
búnaði 

Slökkt á 
hitastilli 

Reiðu-
hamur 

Í ham 
þegar 

slökkt er á 
búnaði: 

Kveikt á 
sveifar-

hússhitara 

 Kæling: HCE 
Hitun: HHE 

HTO HSB HOFF HCK 

Loftræstisamstæður, aðrar en ein- og tvístokka 

Kælingarhamur, ef tækið býður 
eingöngu upp á kælingu 

klst./á 
ári 

 350 221 2142 5088 7760 

Kælingar- og 
hitunarhamur, ef  
tækið býður upp  
á hvort tveggja 

Kælingar-
hamur 

klst./á 
ári 

 350 221 2142 0 2672 

Hitunar-
hamur 

klst./á 
ári 

Meðal 1400 179 0 0 179 

Hlýrra 1400 755 0 0 755 

Kaldara 2100 131 0 0 131 

Hitunarhamur, ef tækið býður 
eingöngu upp á hitun 

klst./á 
ári 

Meðal 1400 179 0 3672 3851 

Hlýrra 1400 755 0 4345 4476 

Kaldara 2100 131 0 2189 2944 

Tvístokka loftræstisamstæða Kæling: HCE 
Hitun: HHE HTO HSB HOFF HCK 

Kælingarhamur, ef tækið býður 
eingöngu upp á kælingu 

klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Kælingar- og 
hitunarhamur, ef  
tækið býður upp  
á hvort tveggja 

Kælingar-
hamur 

klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Hitunar-
hamur 

klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Hitunarhamur, ef tækið býður 
eingöngu upp á hitun 

klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Einstokka loftræstisamstæða Kæling: HCE 
Hitun: HHE 

    

Kælingarhamur klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Hitunarhamur klst./ á 
60 mín. 

 1 Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 

Á ekki 
við 
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VIII. VIÐAUKI 

Sannprófunaraðferð vegna markaðseftirlits 

Við markaðseftirlit það sem um getur í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 2009/125/EB skulu yfirvöld í aðildarríkjunum beita 
eftirfarandi sannprófunaraðferð að því er varðar kröfurnar í III. viðauka. 

1. Yfirvöld í aðildarríkinu skulu prófa staka einingu. 

2. Tegund loftræstisamstæðu, nema ef um er að ræða ein- eða tvístokka, skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í I. 
viðauka við þessa reglugerð, eftir því sem við á, ef árstíðabundið orkunýtnihlutfall (SEER), eða árstíðabundinn 
nýtnistuðull, ef við á, er ekki lægra en uppgefið gildi að frádregnum 8%. Gildi fyrir árstíðabundið orkunýtnihlutfall og 
árstíðabundinn nýtnistuðul skulu ákvörðuð í samræmi við II. viðauka. 

 Tegund ein- eða tvístokka loftræstisamstæðu skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í I. viðauka við þessa 
reglugerð, eins og við á, ef niðurstöður í reiðuham eða þegar slökkt er á búnaði eru ekki meira en 10% yfir 
viðmiðunarmörkum og ef orkunýtnihlutfall (EERrated) eða nýtnistuðull (COPrated), ef við á, er ekki lægri en uppgefið 
gildi að frádregnum 10%. Gildi fyrir orkunýtnihlutfall og nýtnistuðul skulu ákvörðuð í samræmi við II. viðauka. 

 Tegund loftræstisamstæðu skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í þessari reglugerð, eftir því sem við á, ef 
hámarkshljóðaflsstig er ekki meira en 2 dB(A) yfir uppgefnum gildum. 

3. Ef niðurstöðurnar sem um getur í 2. lið nást ekki skulu markaðseftirlitsyfirvöld velja, af handahófi, þrjár 
viðbótareiningar af sömu tegund til prófunar. 

4. Tegund loftræstisamstæðu, nema ef um er að ræða ein- eða tvístokka, skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í I. 
viðauka þessarar reglugerðar, eftir því sem við á, ef meðaltal eininganna þriggja fyrir árstíðabundið orkunýtnihlutfall 
(SEER), eða árstíðabundinn nýtnistuðull, ef við á, er ekki lægra en uppgefið gildi að frádregnum 8%. Gildi fyrir 
árstíðabundið orkunýtnihlutfall og árstíðabundinn nýtnistuðul skulu ákvörðuð í samræmi við II. viðauka. 

 Tegund ein- eða tvístokka loftræstisamstæðu skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í I. viðauka við þessa 
reglugerð, eins og við á, ef meðaltal niðurstaðna eininganna þriggja í reiðuham eða þegar slökkt er á búnaði eru ekki 
meira en 10% yfir viðmiðunarmörkum og ef meðaltal orkunýtnihlutfalls (EERrated) eða nýtnistuðuls (COPrated), ef við 
á, er ekki lægri en uppgefið gildi að frádregnum 10%. Gildi fyrir orkunýtnihlutfall og nýtnistuðul skulu ákvörðuð í 
samræmi við II. viðauka. 

 Tegund loftræstisamstæðu skal teljast uppfylla ákvæðin sem sett eru fram í þessari reglugerð, eftir því sem við á, ef 
meðaltal niðurstaðna eininganna þriggja fyrir hljóðaflsstig er ekki meira en 2 dB(A) yfir uppgefnum gildum. 

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

 Vegna uppfyllingar, og sannprófunar á uppfyllingu, á kröfum þessarar reglugerðar skulu aðildarríki nota aðferðir sem um 
getur í II. viðauka og samhæfða staðla sem tilvísunarnúmer hafa verið birt fyrir í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, eða 
aðrar áreiðanlegar, nákvæmar og samanburðarnákvæmar mæli- og útreikningaaðferðir sem taka tillit til almennt 
viðurkenndra aðferða sem byggja á nýjustu og fullkomnustu tækni. 

 
 

 

 

 


