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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 706/2007                    2009/EES/37/31

frá 21. júní 2007 

þar sem mælt er fyrir um, samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/40/EB, 
stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu ökutækja og samræmda prófun til að mæla  leka 
 frá tilteknum loftræstikerfum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/40/EB frá 17. maí 2006 um losun frá loftræstikerfum í 
vélknúnum ökutækjum og um breytingu á tilskipun ráðsins 
70/156/EBE (1), einkum 1. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun 2006/40/EB er ein sértilskipananna sem fjalla 
um EB-gerðarviðurkenningaraðferðina sem var tekin upp 
með tilskipun 70/156/EBE (2). 

2) Samkvæmt tilskipun 2006/40/EB skulu ökutæki, sem 
búin eru loftræstikerfum sem eru hönnuð fyrir flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir með hærri hnatthlýnunarmætti en 
150, vera gerðarviðurkennd með tilliti til losunar frá 
loftræstikerfunum. Í henni eru einnig sett 
viðmiðunarmörk fyrir leka úr slíkum kerfum. Því er 
nauðsynlegt að koma á fót samræmdri greiningarprófun 
til að mæla leka slíkra lofttegunda og samþykkja 
nauðsynleg ákvæði til að hrinda tilskipun 2006/40/EB í 
framkvæmd. 

3) Samkvæmt tilskipun 2006/40/EB er bannað, frá 
tilteknum degi, að setja á markað ný ökutæki sem búin 
eru loftræstikerfum sem eru hönnuð fyrir flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir með hærri hnatthlýnunarmætti en 
150. Sem stendur er HFC-134a eina þekkta flúraða 
lofttegundin með hærri hnatthlýnunarmætti en 150 sem 
er notuð sem kælimiðill í færanlegum loftræstikerfum. 
Því skal lekagreiningarprófunin miðast við þá lofttegund. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndar um aðlögun að 
tækniframförum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 161, 22.6.2007, bls. 33. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2008 frá 1. febrúar 
2008 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008, bls. 4. 

(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 12. 
(2) Stjtíð. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2006/96/EB (Stjtíð. ESB L 363, 20.12.2006, bls. 81). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Með þessari reglugerð er mælt fyrir um tilteknar ráðstafanir um 
framkvæmd 4. og 5. gr. tilskipunar 2006/40/EB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „gerð ökutækis með tilliti til losunar frá loftræstikerfum“: 
flokkur ökutækja sem eru ekki frábrugðin hvert öðru hvað 
varðar kælimiðil sem notaður er eða önnur helstu einkenni 
loftræstikerfis eða að því er varðar eimingarkerfi, hvort 
sem það er einfalt eða tvöfalt, 

2. „gerð loftræstikerfis“: flokkur loftræstikerfa sem hvorki eru 
frábrugðin hvert öðru að því er varðar viðskiptaheiti eða 
vörumerki framleiðanda né lekaíhluti sem í þeim er að 
finna, 

3. „lekaíhlutur“: einhver eftirfarandi hluta loftræstikerfis eða 
samsetning slíkra hluta: 

a) slanga, að meðtalinni kreistitengingu, 

b) einstakar tengingar, hvort sem er karltengi eða 
      kventengi, 

c) lokar, rofar og nemar, 

d) hitaþenslulokar með tengingum, 

e) eimir með ytri tengingum, 

f) þjappa með tengingum, 

g) eimsvali með samþættum, starfhæfum þurrkara, 

h) viðtaki/þurrkari með tengingum, 

i) safnari með tengingum, 
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4. „gerð lekaíhlutar“: flokkur lekaíhluta sem hvorki eru 
frábrugðnir hver öðrum að því er varðar viðskiptaheiti eða 
vörumerki framleiðanda né meginhlutverk þeirra. 

Lekaíhlutir, sem gerðir eru úr ólíkum efnum eða eru samsettir 
úr mismunandi lekaíhlutum, skulu teljast tilheyra sömu gerð 
lekaíhluta, eins og þeir eru skilgreindir í 4. tölulið fyrstu mgr., 
svo fremi að þeir auki ekki lekann. 

3. gr. 

EB-gerðarviðurkenning íhlutar 

Aðildarríkin mega ekki, af ástæðum sem varða losun frá 
loftræstikerfum, neita að veita gerð lekaíhlutar eða gerð 
loftræstikerfis EB-gerðarviðurkenningu íhlutar ef þær uppfylla 
ákvæði þessarar reglugerðar. 

4. gr. 

Stjórnsýsluákvæði um EB-gerðarviðurkenningu íhlutar 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar fyrir gerð lekaíhlutar eða loftræstikerfis. 

Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í 1. hluta I. viðauka. 

2. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal láta tækniþjónustunni 
sem annast gerðarviðurkenningarprófanirnar í té lekaíhlut eða 
loftræstikerfi sem á að viðurkenna. 

Í þessu skyni skal nota sýnishorn þar sem lekinn er mestur (hér 
á eftir nefnt „lakasta sýnishorn“). 

3. Ef viðeigandi kröfur eru uppfylltar, skal veita EB-
gerðarviðurkenningu íhlutar og gerðarviðurkenningarnúmer 
íhlutar í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í 
VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. 

Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð lekaíhlutar eða 
loftræstikerfis sama númeri. 

4. Að því er varðar 3. mgr. skal gerðarviðurkenningar-
yfirvaldið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 2. hluta I. viðauka. 

5. gr. 

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

Allir lekaíhlutir eða loftræstikerfi sem eru í samræmi við 
ákveðna gerð, sem hefur fengið EB-gerðarviðurkenningu 
íhlutar á grundvelli þessarar reglugerðar, skulu bera EB-
gerðarviðurkenningarmerki íhlutar, eins og tilgreint er í 3. hluta 
I. viðauka. 

6. gr. 

Stjórnsýsluákvæði fyrir EB-gerðarviðurkenningu ökutækis 
með tilliti til losunar frá loftræstikerfi 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis með tilliti til losunar frá loftræstikerfi. 

Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að 
upplýsingaskjalinu sem er að finna í 4. hluta I. viðauka. 

2. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram með 
umsókninni, þegar um er að ræða prófun á ökutækinu í heild, 
lakasta sýnishorn af gerð ökutækisins í heild sem á að 
viðurkenna eða, þegar um er að ræða prófun íhlutar, 
gerðarviðurkenningarvottorð fyrir viðeigandi lekaíhluti eða 
loftræstikerfið. 

3. Ef viðeigandi kröfur eru uppfylltar skal veita EB-
gerðarviðurkenningu og gerðarviðurkenningarnúmer í 
samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka við 
tilskipun 70/156/EBE.  

Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð ökutækis sama 
númeri. 

4. Að því er varðar 3.  mgr. skal gerðarviðurkenningar-
yfirvaldið afhenda EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem er í 
samræmi við fyrirmyndina sem er að finna í 5. hluta I. viðauka. 
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7. gr. 

Samræmd lekagreiningarprófun 

Mælt er fyrir um samræmdu lekagreiningarprófunina til að kanna hvort farið hefur verið yfir mesta leyfilega 
leka, sem um getur í 2. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 2006/40/EB, í II. viðauka við þessa reglugerð. 

8. gr. 

Gildistaka 

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

Hún kemur til framkvæmda 5. janúar 2008. 

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

Gjört í Brussel 21. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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Skrá yfir viðauka 

I. viðauki Stjórnsýsluskjöl um EB-gerðarviðurkenningu 

1. hluti: Upplýsingaskjal ― EB-gerðarviðurkenning íhluta 

2. hluti: EB-gerðarviðurkenningarvottorð (íhlutir) 

3. hluti: EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar 

4. hluti: Upplýsingaskjal — EB-gerðarviðurkenning ökutækis 

5. hluti: EB-gerðarviðurkenningarvottorð (ökutæki) 

II. viðauki Tæknileg ákvæði til að ákvarða leka úr loftræstikerfum 

Viðbætir:  Kvörðun búnaðar til lekaprófunar 
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I. VIÐAUKI 

STJÓRNSÝSLUSKJÖL UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGU 

1. HLUTI 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ……sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu íhluta fyrir loftræstikerfi eða íhluti þess 

Eftirfarandi upplýsingar skal afhenda í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, 
skulu einnig vera nægilega nákvæmar. 

Ef íhlutir eru búnir rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um starfræna eiginleika hennar. 

0 ALMENNT 

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ............................................................................................................................  

0.2 Gerð: ................................................................................................................................................................................  

0.2.1 Verslunarheiti ef þær upplýsingar liggja fyrir: ..... .........................................................................................................  

0.2.2 Smíðaefni íhluta: ..... .......................................................................................................................................................  

0.2.3 Teikning eða skýringarmynd af íhlut: .............................................................................................................................  

0.2.4 Tilvísunar- eða hlutanúmer íhlutar: .................................................................................................................................  

0.5 Heiti og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................................  

0.7 Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á: .........................................................................  

0.8 Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................................  

9. YFIRBYGGING 

9.10.8. Leki lekaíhlutar/loftræstikerfis í g á ári (ef hann er prófaður af framleiðanda)(1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út eftir því sem við á. Fyllist aðeins út ef íhluturinn/kerfið er hannað fyrir flúraða gróðurhúsalofttegund með hærri 

hnatthlýnunarmætti en 150. 
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2. HLUTI 

FYRIRMYND 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm)) 

STIMPILL YFIRVALDS 

Tilkynning um: 

— gerðarviðurkenningu 

— rýmkun gerðarviðurkenningar (1), 

— synjun gerðarviðurkenningar (1), 

— afturköllun gerðarviðurkenningar (1) 

á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar með hliðsjón af tilskipun 2006/40/EB eins og henni er hrint í framkvæmd 
með reglugerð (EB) nr. 706/2007 (1). 

Gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................................................................  

Ástæða fyrir rýmkun: ....................................................................................................................................................................  

I. ÞÁTTUR 

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ............................................................................................................................  

0.2 Gerð: ................................................................................................................................................................................  

0.2.1 Verslunarheiti ef þær upplýsingar liggja fyrir: ..... .........................................................................................................  

0.3 Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1):  ..........................................  

0.5 Heiti og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................................  

0.7 Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar: ............................................................................................................................ .....................................  

0.8 Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................................  

II.. ÞÁTTUR 

1 Frekari upplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót) 

2 Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ..........................................................................................................................  

3 Dagsetning prófunarskýrslu: ...........................................................................................................................................  

4 Númer prófunarskýrslu: ..................................................................................................................................................  

5 Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót) 

6 Staður: .............................................................................................................................................................................  

7 Dagsetning: .....................................................................................................................................................................  

8 Undirskrift: ......................................................................................................................................................................  

9 Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins, sem viðurkenningaryfirvöld varðveita, en það má fá afhent sé 
þess óskað. 

 
 

 

Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

varðandi gerðarviðurkenningu loftræstikerfis eða lekaíhlutar með tilliti til tilskipunar 2006/40/EB 

1 Frekari upplýsingar 

1.1 Stutt lýsing á kerfinu eða lekaíhlutnum: ................................................................................................................................  

1.2 Leki í g á ári (2): .....................................................................................................................................................................  

1.3 Athugasemdir: (gildir t.d. jafnt um ökutæki með stýri hægra og vinstra megin): .................................................................  

 
 
 
(1) Strikið út eftir því sem við á. 
(2) Fyllist aðeins út ef kerfið er hannað fyrir flúraða gróðurhúsalofttegund með hærri hnatthlýnunarmætti en 150. 



9.7.2009  Nr. 37/201 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

3. HLUTI 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI FYRIR ÍHLUTI 

1. ALMENNT 

1.1. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhluta er samsett úr: 

1.1.1. rétthyrningi utan um lágstafinn „e“ og þar á eftir komi auðkennandi númer eða bókstafir aðildarríkisins sem veitti 
EB-gerðarviðurkenningu íhluta: 

1 fyrir Þýskaland 

2 fyrir Frakkland 

3 fyrir Ítalíu 

4 fyrir Holland 

5 fyrir Svíþjóð 

6 fyrir Belgíu 

7 fyrir Ungverjaland 

8 fyrir Tékkland 

9 fyrir Spán 

11 fyrir Breska konungsríkið 

12 fyrir Austurríki 

13 fyrir Lúxemborg 

17 fyrir Finnland 

18 fyrir Danmörku 

19 fyrir Rúmeníu 

20 fyrir Pólland 

21 fyrir Portúgal 

23 fyrir Grikkland 

24 fyrir Írland 

26 fyrir Slóveníu 

27 fyrir Slóvakíu 

29 fyrir Eistland 

32 fyrir Lettland 

34 fyrir Búlgaríu 

36 fyrir Litháen 

49 fyrir Kýpur 

50 fyrir Möltu, 

1.1.2. nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. þætti gerðarviðurkenningarnúmersins er um 
getur í VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE og þar fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer 
síðustu meiriháttar tæknibreytingar á tilskipun 2006/40/EB eða þessari reglugerð þann dag sem EB-
gerðarviðurkenning íhlutar var veitt. Í þessari reglugerð er raðnúmerið 00. 
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1.2. EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar skal vera auðlæsilegt og óafmáanlegt. 

2. DÆMI UM EB-GERÐARVIÐURKENNINGARMERKI ÍHLUTAR 

 

 
 

a ≥ 8 mm eða a.m.k. 2,5 mm ef 8 mm stærðin hentar ekki. 

EB-gerðarviðurkenningarmerki íhlutar hér að framan sýnir að íhluturinn, sem um er að ræða, hefur verið 
viðurkenndur í Þýskalandi (e1) og fengið grunnviðurkenningarnúmerið 2439. Fyrstu tveir tölustafirnir (00) gefa til 
kynna að íhluturinn hafi verið viðurkenndur í samræmi við þessa reglugerð. 
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4. HLUTI 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ... sem fjallar um EB-gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til losunar frá loftræstikerfi 

Eftirfarandi upplýsingar skal afhenda í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í 
hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar, í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef einhverjar eru, 
skulu einnig vera nægilega nákvæmar.  

Ef íhlutir eru búnir rafeindastýringu skulu fylgja upplýsingar um starfræna eiginleika hennar.  

0 ALMENNT 

0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .....................................................................................................................  

0.2 Gerð: ........................................................................................................................................................................   

0.2.1 Verslunarheiti ef þær upplýsingar liggja fyrir: ..... ..................................................................................................   

0.3 Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1): ....................................   

0.3.1 Staðsetning auðkennisins: ........................................................................................................................................   

0.4 Ökutækjaflokkur: .....................................................................................................................................................   

0.5 Heiti og heimilisfang framleiðanda: ........................................................................................................................   

0.7 Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 
tæknieiningar: ............................................................................................................................ .............................   

0.8 Heimilisfang eða -föng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .........................................................................   

9. YFIRBYGGING 

9.10.8 Loftræstikerfið er hannað fyrir flúraðar gróðurhúsalofttegundir með hærri hnatthlýnunarmætti en 150: JÁ/NEI 
(1)  

Gas notað sem kælimiðill: .......................................................................................................................................   

Fyllið út eftirfarandi þætti, sé svarið jákvætt: 

9.10.8.1 Teikning af loftræstikerfinu og stutt lýsing á því, þ.m.t. tilvísunarnúmer eða hlutanúmer og smíðaefnið í 
lekaíhlutunum: .........................................................................................................................................................   

9.10.8.2 Leki loftræstikerfisins í g á ári: ................................................................................................................................   

9.10.8.2.1. Við prófun lekaíhluta: skrá yfir lekaíhluti, þ.m.t. samsvarandi tilvísunarnúmer eða hlutanúmer, ásamt ársleka 
hvers um sig og upplýsingum um prófunina (t.d. númer prófunarskýrslu, númer viðurkenningar, o.s.frv.): .........   

9.10.8.2.2. Við prófun kerfa: tilvísunarnúmer eða hlutanúmer og smíðaefnið í íhlutum kerfisins auk upplýsinga um 
prófunina (t.d. númer prófunarskýrslu, númer viðurkenningar, o.s.frv.): ................................................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Strikið út eftir því sem við á. 
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5. HLUTI 

FYRIRMYND 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

(hámarksstærð: A4 (210 x 297mm)) 

STIMPILL YFIRVALDS 

Tilkynning um: 
— gerðarviðurkenningu 
— rýmkun gerðarviðurkenningar (1), 
— synjun gerðarviðurkenningar (1), 
— afturköllun gerðarviðurkenningar (1) 
á gerð ökutækis/íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar með hliðsjón af tilskipun 2006/40/EB eins og henni er hrint í framkvæmd 
með reglugerð (EB) nr. 706/2007 (1). 
Gerðarviðurkenningarnúmer: ........................................................................................................................................................   
Ástæða fyrir rýmkun: ....................................................................................................................................................................   

I. ÞÁTTUR 
0.1 Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ............................................................................................................................   
0.2 Gerð: ................................................................................................................................................................................   
0.2.1 Verslunarheiti ef þær upplýsingar liggja fyrir: ..... .........................................................................................................   
0.3 Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á ökutækinu/íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni (1): ...........................................   
0.3.1 Staðsetning auðkennisins: ...............................................................................................................................................   
0.4 Ökutækjaflokkur: ............................................................................................................................................................   
0.5 Heiti og heimilisfang framleiðanda: ...............................................................................................................................   
0.7 Staðsetning og aðferð við að festa EB-gerðarviðurkenningarmerkið á, ef um er að ræða íhluti og aðskildar 

tæknieiningar: ............................................................................................................................ .....................................   
0.8 Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................................................................................................   

II. ÞÁTTUR 
1 Frekari upplýsingar (þar sem við á) (sjá viðbót)  
2 Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ..........................................................................................................................   
3 Dagsetning prófunarskýrslu: ...........................................................................................................................................   
4 Númer prófunarskýrslu: ..................................................................................................................................................   
5 Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sjá viðbót)  
6 Staður: .............................................................................................................................................................................   
7 Dagsetning: .....................................................................................................................................................................   
8 Undirskrift: ......................................................................................................................................................................   
9 Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins, sem viðurkenningaryfirvöld varðveita, en það má fá afhent sé 

þess óskað.  

 
 

Viðbót 
við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

varðandi gerðarviðurkenningu ökutækis með tilliti til tilskipunar 2006/40/EB 
1 Frekari upplýsingar 
1.1 Stutt lýsing á gerð ökutækis með tilliti til loftræstikerfis þess: ............ .................................................................................  
1.2 Loftræstikerfið notar flúraða gróðurhúsalofttegund með hærri hnatthlýnunarmætti en 150: JÁ/NEI 

Gas notað sem kælimiðill: 
Fyllið út eftirfarandi þætti, sé svarið jákvætt: 

1.3 Leki í g á ári: ..........................................................................................................................................................................  
1.4 Athugasemdir: (gildir t.d. jafnt um ökutæki með stýri hægra og vinstra megin): .................................................................  

 
 
 
 
 
(1) Strikið út eftir því sem við á. 
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II. VIÐAUKI 

TÆKNILEG ÁKVÆÐI TIL AÐ ÁKVARÐA LEKA ÚR LOFTRÆSTIKERFUM 

1. INNGANGUR 

Þessi viðauki gildir um ökutæki með loftræstikerfi sem eru hönnuð fyrir flúraðar gróðurhúsalofttegundir með 
hærri hnatthlýnunarmætti en 150 svo unnt sé að meta losun kælimiðla út í andrúmsloftið. Í þessum viðauka er 
fjallað um eftirfarandi atriði: 

1. Kröfur sem eru gerðar til búnaðar 

2. Prófunarskilyrði 

3. Prófunaraðferð og kröfur viðvíkjandi gögnum. 

2. LÝSING PRÓFUNAR 

2.1. Lekaprófun loftræstikerfisins er hönnuð til að ákvarða losun vetnisflúrkolefna (HFC-134a) út í andrúmsloftið úr 
ökutækjum sem búin eru loftræstikerfi við eðlilega notkun slíks kerfis. 

2.2. Prófunina má gera á ökutækinu í heild, á loftræstikerfinu eða einstökum lekaíhlutum. 

2.3. Lekaíhluti þarf að prófa án þess að olíu sé bætt við. Olíuleif úr framleiðsluferlinu þarf ekki að fjarlægja. Þjöppur 
skulu nota staðlaða olíuhleðslu. 

2.4. Mörk einstakra íhluta verða að liggja inn á svæði sem er í málmröri. Endunum verður að loka þétt með logsuðu 
eða brösun. Einn enda íhlutarins má, ef við á, tengja við málmílát af hæfilegri stærð sem inniheldur tvífasa 
kælimiðilinn. 

2.5. Ílátið fyrir HFC-134a og lekaíhlutinn verður að fylla með tvífasa (vökvi og gufa) kælimiðlinum HFC-134a til að 
unnt sé að halda stöðugum þrýstingi við kjörhitastig með hitun. Lekaíhluturinn, sem verið er að undirbúa eða 
prófa, er settur upp í einangruðu rými. Hitastigi íhlutarins er haldið við kjörhitastig fyrir undirbúning eða prófun 
svo aðeins HFC-134a í gasfasa sé innan í íhlutnum. Þegar um er að ræða heil loftræstikerfi þarf að nota 
uppgefna hleðslu. Nota skal þá olíuþykkt og -gerð sem framleiðandinn mælir með. 

2.6. Sérhver lekaíhlutur í loftræstikerfinu skal prófaður nema þeir sem álitnir eru lausir við leka. 

2.6.1. Eftirfarandi íhlutir eru álitnir lausir við leka: 

— eimir án tenginga, 

— málmrör án tenginga 

— eimsvali án samþætts, starfhæfs þurrkara og tenginga 

— viðtaki/þurrkari án tenginga 

— safnari án tenginga. 



Nr. 37/206  9.7.2009 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

2.7. Lakasta sýnishorn af lekaíhlut eða loftræstikerfi skal valið til prófunar. 

2.8. Uppsafnaður leki kælimiðils úr hvaða lekaíhlutum sem vera skal er lagður saman til að fá fram 
heildarniðurstöðu prófunarinnar. 

3. PRÓFUNARBÚNAÐUR 

Prófunin verður að fara fram í einangruðu rými sem inniheldur búnað til að tryggja einsleitan gasstyrk og með 
notkun gasgreiningaraðferðar. 

Allur búnaður, sem notaður er í prófuninni, skal kvarðaður með tilliti til viðmiðunarbúnaðar. 

3.1. Mælirými 

3.1.1. Á undirbúningsstiginu verður hitastillingarkerfið að geta stjórnað lofthitanum allan tímann með ± 3 K 
vikmörkum. 

3.1.2. Á mælingarstiginu skal lekamælirýmið vera innsiglað, loftþétt mælirými sem rúmar kerfið eða íhlutinn á meðan 
á prófuninni stendur. Rýmið verður að vera loftþétt þegar það er innsiglað í samræmi við viðbætinn. Innra byrði 
rýmisins skal vera ógegndræpt gagnvart loftræstikælimiðlinum og má ekki hvarfast við hann. 
Hitastillingarkerfið verður að geta stjórnað lofthita í rýminu meðan á prófuninni stendur með ± 1 K 
meðalvikmörkum meðan prófunin varir. 

3.1.3. Mælirýmið skal gert úr stífum þiljum sem halda rúmmáli rýmisins föstu. 

3.1.4. Stærð mælirýmisins að innan skal vera nægileg til að innihalda íhlutina eða kerfið sem á að prófa með þeirri 
nákvæmni sem krafist er. 

3.1.5. Einsleitni gass og hitastigs innan í mælirýminu skal tryggð með a.m.k. einni endurhringrásarviftu eða annarri 
aðferð sem hægt er að sýna fram á að haldi einsleitu hitastigi og gasstyrk. 

3.2. Mælibúnaður 

3.2.1. Mæla skal magn HFC-134a sem losað er með gasgreiningu, innrauðri litrófsgreiningu, massagreiningu, 
innrauðri ljóshljóðunargreiningu (sjá viðbætinn). 

3.2.2. Ef tæknin, sem er notuð, er ekki ein af þeim framangreindu verður að sýna fram á jafngildi og kvarða verður 
búnaðinn með aðferð sem er svipuð þeirri sem lýst er í viðbætinum. 

3.2.3. Marknákvæmni mælibúnaðarins fyrir loftræstikerfið í heild er ákvörðuð sem ± 2 g á ári. 

3.2.4. Nota skal búnað til gasgreiningar, sameinaðan öðrum búnaði, sem gerir kleift að ná nákvæmni niður í 0,2 
grömm á ári, fyrir sérhverja prófun íhluta. 

3.2.5. Þegar erfitt er að ná framangreindri nákvæmni fyrir íhluti má auka fjölda sýnishorna í hverri prófun. 

3.2.6. Endurtekningarnákvæmni greiningartækisins, gefin upp sem eitt staðalfrávik, skal vera betri en 1% af fullu 
útslagi við núll og við 80% ± 20% af fullu útslagi á öllum mælisviðum sem notuð eru. 

3.2.7.  Kvarða skal núllpunkt og mælisvið gasgreiningartækisins fyrir sérhverja prófun í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda. 

3.2.8. Mælisvið greiningartækisins skulu valin með tilliti til þess hver gefa bestu upplausn við mælingu, kvörðun og 
lekaprófun. 
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3.3. Gagnaskráning gasgreiningartækisins 

3.3.1. Gasgreiningartækið skal hafa búnað til að skrá rafboð, annaðhvort með pappírsstrimilsrita eða öðru 
gagnavinnslukerfi, a.m.k. einu sinni á klukkustund. Skráningarkerfið skal hafa vinnslueiginleika sem eru a.m.k. 
jafngildir því merki sem verið er að skrá og skal skila varanlegri skráningu niðurstaðna. Skráningin skal sýna 
greinilega byrjun og endi prófunar (þ.m.t. upphaf og lok sýnatökutímabilsins og tímalengd frá upphafi að lokum 
hverrar prófunar). 

3.4. Viðbótarbúnaður 

3.4.1. Skráning hitastigs 

3.4.1.1. Hitastigið í mælirýminu er skráð á einum eða tveimur stöðum af hitaskynjurum sem eru þannig tengdir að þeir 
sýni meðaltal. Mælipunktarnir skulu vera dæmigerðir fyrir hitann inni í mælirýminu. 

3.4.1.2. Hitastig skal, meðan á mælingum leka HFC-134a stendur, skráð eða fært í gagnavinnslukerfi a.m.k. einu sinni á 
mínútu. 

3.4.1.3. Nákvæmni hitaskráningarkerfisins skal vera innan ± 1,0 K. 

3.4.2. Þrýstingsmælibúnaður 

3.4.2.1. Nákvæmni þrýstingsskráningarkerfisins fyrir Pshed skal vera innan ± 2 hPa og þrýstinginn skal unnt að mæla 
með ± 0,2 hPa nákvæmni. 

3.4.3. Viftur 

3.4.3.1. Með einni eða fleiri viftum, blásurum, eða annarri viðeigandi aðferð eins og t.d. köfnunarefnisskolun, skal vera 
hægt að minnka styrk HFC-134a í mælirýminu til jafns við styrk í andrúmsloftinu. 

3.4.3.2. Lekaíhluturinn eða kerfið, sem prófa á í rýminu, skal ekki verða fyrir beinum loftstraumi frá viftunum eða 
blásurunum þegar þau eru notuð. 

3.4.4. Lofttegundir 

3.4.4.1. Tilgreini birgir gasgreiningartæksins það skulu eftirtaldar lofttegundir vera tiltækar til kvörðunar og notkunar: 

— hreinsað, tilbúið loft með súrefnisinnihaldi milli 18% og 21% miðað við rúmmál,  

— HFC-134a, með lágmarkshreinleika 99,5%. 

3.4.4.2. Kvörðunar- og mælisviðslofttegundir, sem eru blanda af HFC-134a og hreinsuðu, tilbúnu lofti eða öðru 
viðeigandi eðalgasi, skulu vera til staðar. Raunstyrkur kvörðunarlofttegundarinnar má ekki víkja frá tilgreindum 
gildum um meira en ± 2%. 

4. UNDIRBÚNINGUR 

4.1. Almennar kröfur 

4.1.1. Áður en undirbúningur og lekamæling fer fram skal loftræstikerfið tæmt og fyllt með uppgefinni hleðslu af 
HFC-134a. 

4.1.2. Til að tryggja mettun allan tímann meðan prófunin fer fram, að meðtöldu undirbúningsstiginu, skal sérhver 
lekaíhlutur, með eða án viðbótaríláts, tæmdur og hlaðinn með nægjanlegu magni af HFC-134a, en þó ekki meira 
en 0,65 g/sm3 af innra rúmmáli lekaíhlutarins eða ílátsins. 
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4.2. Undirbúningsskilyrði 

4.2.1. Umsækjandi um viðurkenningu getur kosið að standa að undirbúningi annað hvort í einum áfanga við 40 °C eða 
í tveimur áföngum sem samtals vara skemur. Tveggja áfanga aðferðin skal fela í sér tvö stig í röð, hið fyrsta við 
50 °C og hitt í beinu framhaldi, við 40 °C.  Lengd undirbúningsins skal vera eins og sýnt er hér á eftir.   

 

 1. kostur 2. kostur 

Hluti kerfis 
40 °C 
Tími 
[klst.] 

1. áfangi – 50 °C 
Tími 
[klst.] 

2. áfangi – 40 °C 
Tími 
[klst.] 

Kerfið í heild 480 240 24 

Þjappa 144 72 24 

Slöngusamsetningar  480 240 24 

Allir aðrir lekaíhlutir 96 48 24 

 

Nota má skemmri undirbúningstíma ef hægt er að sýna fram á að stöðugu ástandi (tap á jöfnum hraða) að því er 
varðar gegndræpistap hafi verið náð. 

4.2.2. Að loknum undirbúningi skal lekaíhlutunum eða kerfinu komið fyrir, innan fjögurra klukkustunda, í 
mælirýminu fyrir lekaprófunina. 

 

4.3. Þjappa 

4.3.1. Þegar það er nauðsynlegt vegna smurningar og til að tilkeyra þétti má láta þjöppu ganga á milli undirbúnings og 
prófunar í að lágmarki 1 mínútu á a.m.k. 200 sn./mín. 

4.3.2. HFC-134a hleðslunni í lekaíhlutnum eða loftræstikerfinu verður að halda óbreyttri milli undirbúnings og 
mælingar til að áhrif undirbúningsins tapist ekki. Þetta merkir að sömu samskipan verður að leggja fram til bæði 
undirbúnings og mælingar án þess að taka hana í sundur og setja saman á ný þess á milli. 

 

5. PRÓFUNARRÖÐ 

5.1. Almennar kröfur 

Prófunarröðin á mynd I sýnir skrefin sem fylgja þarf við framvindu prófunarinnar. 

 

5.2. Lekaprófun 

5.2.1. Prófunin skal framkvæmd við stöðugar og jafnar aðstæður og hitastigið 313 K (40 °C). Mismunur á styrk HFC-
134a á prófunartímanum er notaður til að reikna út árlegt tap. 

5.2.2. Mælirýmið skal lofta út í nokkrar mínútur uns stöðugum bakgrunnsaðstæðum er náð. 

5.2.3. Fyrir prófunina verður að mæla bakgrunnsgildi í mælirýminu og núllstilla gasgreiningartækið og finna mælisvið 
þess. 

5.2.4. Ef samskipanin er flutt úr undirbúningsklefanum í annan mæliklefa skal upphaf mælitímans ekki vera fyrr en 
fjórum klukkustundum eftir að mælirýminu er lokað, það innsiglað og hitastigið stillt. 

5.2.5. Lekaíhluturinn eða kerfið er síðan sett inn í mælirýmið.  
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5.2.6. Mælirýminu er lokað og það innsiglað. Prófunarklefinn verður að vera algerlega fylltur við eðlilegan 
loftþrýsting með viðmiðunarlofttegund (t.d. hreinu lofti). 

Mynd I 

Samskipan lekaíhluta eða kerfis 

  

Tæma og fylla með tilgreindu magni af HFC-
134a 

  

Undirbúningsstig 

  

Loka og innsigla klefann, ef við á, hreinsa 
mælirýmið með hreinsilofttegund og fylla það 
með viðmiðunarlofttegund (hreinu lofti eða 
viðeigandi eðalgasi): Stilla hitastigið á 40 °C 

 4 klst. 

Upphafsmæling á HFC-134a í mælirýminu 

 24 klst. 

Lokamæling á HFC-134a í mælirýminu 

  

Útreikningur á leka (L) 

 

 

5.2.7. Prófunartíminn hefst þegar mælirýmið er innsiglað og hitastigið í mælirýminu nær 313 K (40 °C). Hitastiginu 
skal haldið við það gildi þar til prófunartímanum lýkur. Mældur er styrkur HFC-134a, hitastig og loftþrýstingur 
til að gefa upphafsgildin CHFC-134ai; Pshed og Tshed fyrir prófunartímann en ekki fyrr en fjórum klukkustundum eftir 
að mælirýminu hefur verið lokað og prófunarhitastigið stillt eins og tilgreint er í lið 5.2.4. Þessar tölur eru 
notaðar við útreikning á leka í samræmi við lið 5.3. 

5.2.8. Nafnmælitíminn skal vera 24 klst. Styttri tími er heimill að því tilskildu að hægt sé að sýna fram á nægilega 
nákvæmni. 

5.2.9. Gasgreiningartækið skal núllstilla og finna mælisvið þess um leið og prófunartímanum lýkur. 

5.2.10. Við lok prófunartímans skal mæla styrk HFC-134a, hitastig og loftþrýsting í mælirýminu. Þetta eru lokagildin 
CHFC-134af, Pshed og Tshed fyrir útreikning á leka í samræmi við lið 5.3. 

5.3. Útreikningar 

5.3.1. Prófunin, sem lýst er í lið 5.2, gerir kleift að reikna út losun HFC-134a. Leki er reiknaður með því að nota 
upphafs- og lokagildi styrks HFC-134a, hitastigs og þrýstings í rýminu, ásamt nettórúmmáli mælirýmisins. 
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Heildarlekamassi HFC-134a er reiknaður með formúlunni:  

 

 
 

þar sem: 

HFC-134a = lekastreymi HFC-134a [kg/s] 

nHFC-134a = fjöldi HFC-134a móla [mól] 
Vshed = nettórúmmál klefans [m3] 

VAC = brúttórúmmál loftræstikerfisins eða -íhlutarins [m3] 

Tshed = hitastig í klefanum [K] 

Pshed = þrýstingur í klefanum [kPa] 

CHFC-134ae = lokastyrkur HFC-134a [ppmv] 

CHFC-134ai = upphafsstyrkur HFC-134a [ppmv] 

te = lokatími [s] 
ti = upphafstími [s] 

MHFC-134a = mólmassi HFC-134a (=102 kg/kmól) [kg/kmól] 
R = gasfasti (= 8,314 kJ/(kmól*K)) [kJ/(kmól*K] 
 

Ath.: CHFC-134a er skilgreint sem fjöldi HFC-134a móla (nHFC-134a) fyrir hvert loftmól (nair+HFC-134a) 

 
nHFC-134a CHFC-134a(ppmv) = 106 · 

n(air+HFC-134a) 
 

ppmv: milljónahlutar rúmmáls sem jafngilda mól/mól. 

 

5.3.2. Massanum í grömmum, sem fenginn er sem fall af tímanum, skal umbreytt í grömm á ári (g/á). 

5.4. Heildarniðurstöður prófunar 

Heildarleki úr loftræstikerfinu öllu er reiknaður með því að leggja saman hlutagildi allra lekaíhluta sem prófaðir 
eru. 

1. Kerfisprófun 

loftræstileki, L(g/á) = CF * HFC-134a (g/á) 

2. Íhlutaprófun 

loftræstileki, L(g/á) = CF * Σ HFC-134a (g/á) 

Þar sem CF (fylgnistuðull) = 0,277. 
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6. VIÐURKENNING 

1. Loftræstikerfið, sem prófað er, skal viðurkennt ef gildi L (g/á) er lægra en gildin sem gefin eru upp í 
töflunni hér á eftir í samræmi við tilskipun 2006/40/EB: 

L (g/á) Loftræstikælimiðill 

40/60 (*) HFC-134a 

(*) Þegar um er að ræða tvöfalt eimingarkerfi. 
 

2. Lekaíhluturinn skal viðurkenndur ef hann hefur verið prófaður í samræmi við kröfurnar í liðum 2. til 5.3. 
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Viðbætir 

Kvörðun búnaðar til lekaprófunar 

1. KVÖRÐUNARTÍÐNI OG -AÐFERÐIR 

1.1. Allan búnað skal kvarða fyrir fyrstu notkun hans og síðan svo oft sem nauðsyn krefur, þó ætíð innan sex mánaða 
fyrir gerðarviðurkenningarprófun. Kvörðunaraðferðunum, sem nota skal (að því er varðar búnað sem talinn er upp í 
lið 3.2.1. í II. viðauka við þessa reglugerð), er lýst í þessum viðbæti. 

2. KVÖRÐUN MÆLIRÝMIS 

2.1. Upphafleg ákvörðun innra rúmmáls mælirýmis 

2.1.1. Fyrir fyrstu notkun skal ákvarða innra rúmmál mælirýmisins á eftirfarandi hátt. Innri mál mælirýmisins eru mæld 
nákvæmlega um leið og tekið er tillit til ójafna á borð við stífur. Innra rúmmál mælirýmisins er ákvarðað út frá 
þessum mælingum. 

2.1.2. Innra nettórúmmál mælirýmisins er fundið með því að draga rúmmál prófunaríhlutarins eða -kerfisins frá innra 
rúmmáli mælirýmisins. 

2.1.3. Mælirýmið skal þéttleikaprófa í samræmi við lið 2.3. Ef gasmassinn er í ósamræmi við massann sem dælt er inn, 
með skekkjumörkunum ± 2%, er nauðsynlegt að gera leiðréttingu. 

2.2. Ákvörðun bakgrunnslosunar í mælirými 

Þessi aðgerð sker úr um hvort mælirýmið inniheldur efni sem gefa frá sér umtalsvert magn af HFC-134a. Athugunin 
er framkvæmd þegar rýmið er fyrst tekið í notkun, eftir hvert verk í rýminu sem getur haft áhrif á bakgrunnslosun og 
a.m.k. einu sinni á ári. 

2.2.1. Hitastiginu í mælirýminu verður að halda í 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) neðangreindan fjögurra klukkustunda 
prófunartíma. 

2.2.2. Innsigla má mælirýmið og láta viftu ganga í allt að tvær klukkustundir áður en fjögurra klukkustunda 
bakgrunnssýnataka hefst. 

2.2.3. Greiningartækið skal kvarða og núllstilla (sé þess krafist) og síðan ákveða mælisvið tækisins. 

2.2.4. Mælirýmið skal lofta út uns stöðugri mælingu er náð og vifta gangsett ef hún er ekki þegar í gangi. 

2.2.5. Mælirýmið er síðan innsiglað og bakgrunnsstyrkur, hitastig og loftþrýstingur mældur. Ákjósanlegt er að styrkur 
HFC-134a sé stilltur á núll með því að lofta út eða tæma mælirýmið. Þetta eru upphafsgildin CHFC-134a, Pshed og 
Tshed sem nota skal við útreikning bakgrunnslosunar í rýminu. 

2.2.6. Mælirýmið er látið standa án nokkurrar röskunar í fjórar klukkustundir með viftu í gangi. 

2.2.7. Að þessum tíma liðnum er sama greiningartæki notað til að mæla styrkinn í prófunarklefanum. Einnig skal mæla 
hita og loftþrýsting. Þetta eru lokagildin CHFC-134a, Pshed og Tshed. 

2.3. Kvörðun mælirýmis og prófun á heldni HFC-134a í mælirýminu  

Kvörðun og prófun á heldni HFC-134a í mælirýminu gerir kleift að sannprófa reiknað rúmmál í lið 2.1 og mælir enn 
fremur hugsanlegan leka. Mælingu á leka mælirýmis skal framkvæma þegar mælirýmið er fyrst tekið í notkun, eftir 
hvert verk í mælirýminu sem gæti haft áhrif á heilleika rýmisins og a.m.k. ársfjórðungslega eftir það. 



9.7.2009  Nr. 37/213 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

2.3.1. Mælirýmið skal lofta út uns stöðugum styrk er náð. Gangsetja skal viftu ef hún er ekki þegar í gangi. 
Greiningartækið er núllstillt og kvarðað, ef þörf krefur, og mælisvið ákveðið. 

2.3.2. Þá er kveikt á stjórnkerfi fyrir umhverfishita (ef það er ekki þegar í gangi) og hitastigið stillt á 313 K (40 °C). 

2.3.3. Þegar hiti í mælirýminu hefur verið jafnvægisstilltur við 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) er rýmið innsiglað og 
bakgrunnsstyrkur, hitastig og loftþrýstingur mældur. Þetta eru upphafsgildin CHFC-134a, Pshed og Tshed sem nota 
skal við kvörðun rýmisins. 

2.3.4. Leiða skal þekkt magn af HFC-134a inn í mælirýmið. Massinn sem leiða á inn ræðst af rúmmáli mælirýmisins 
samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

Pshed mHFC-134a =  MHFC-134a · Vshed · 
R · Tshed 

 · C · 10-6  

 

þar sem: 

mHFC-134a = massi HFC-134a [kg] 

Vshed = rúmmál klefans [m3] 

Tshed = hitastig í klefanum [K] 

Pshed = þrýstingur í klefanum [kPa] 

C = styrkur HFC-134a [ppmv] 

MHFC-134a = mólmassi HFC-134a (=102 kg/kmól) [kg/kmól] 

R = gasfasti (= 8,314 kJ/(kmól*K)) [kJ/(kmól*K] 
 

Ath.: CHFC-134a er skilgreint sem fjöldi HFC-134a móla (nHFC-134a) fyrir hvert loftmól (nair+HFC-134a) 

 

nHFC-134a CHFC-134a(ppmv) = 106 · 
n(air+HFC-134a) 

 

Eftirfarandi tafla sýnir, með notkun þessarar jöfnu, magnið af HFC-134a sem leitt er inn í mælirými með 
mismunandi rúmmáli. Forsendurnar eru: loftþrýstingur er staðalloftþrýstingur (101,3 kPa) og hitastig í mælirýminu 
er 40 °C. 

Rúmmál mælirýmis 
(L) 

Innsprautaður massi 
(g) 

5 6,0E-04 

10 1,2E-03 

50 6,0E-03 

100 1,2E-02 

500 6,0E-02 

1000 1,2E-01 

2000 2,4E-01 

3000 3,6E-01 

4000 4,8E-01 
 

Þar sem um er að ræða mjög lítið innsprautað magn, má nota staðlaða blöndu HFC-134a og köfnunarefnis. 
Mælirýmið skal tæmt og fyllt með styrkleika sem ekki er staðlaður. 
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2.3.5. Eftir að loftið í mælirýminu hefur blandast í fimm mínútur skal mæla gasstyrk, hitastig og loftþrýsting. Þetta eru 
lokagildin CHFC-134af, Pshed og Tshed sem nota skal við kvörðun mælirýmisins og einnig upphafsgildin CHFC-
134ai, Pshed og Tshed fyrir prófun á heldni. 

2.3.6. Reikna ber út massa HFC-134a í mælirýminu á grundvelli þeirra mælinga sem voru gerðar samkvæmt liðum 2.3.3 
og 2.3.5 og formúlunnar í lið 2.3.4. 

2.3.7. Síðan er ferlið sett í gang og umhverfishitanum haldið í 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) í 24 klst. 

2.3.8. Þegar liðnir eru 24 tímar skal mæla og skrá lokagildi styrks HFC-134a, hitastigs og loftþrýstings og skrá. Þetta eru 
lokagildin CHFC-134af, Tshed og Pshed fyrir prófun á heldni HFC-134a. 

2.3.9. Massi HFC-134a er síðan reiknaður samkvæmt formúlunni í lið 2.3.4 út frá mælingunum samkvæmt lið 2.3.8.
 Massinn skal ekki víkja meira en 5% frá massa HFC-134a sem var reiknaður út samkvæmt lið 2.3.6. 

3. KVÖRÐUN HFC-GREININGARTÆKIS 

3.1. Greiningartækið skal stilla í samræmi við fyrirmæli framleiðandans. 

3.2. Greiningartækið skal kvarðað með viðeigandi viðmiðunarlofttegundum. 

3.3. Kvörðunarferillinn skal ákvarðaður með a.m.k. 5 kvörðunarpunktum sem er dreift eins jafnt og hægt er um 
vinnusviðið. Nafnstyrkur kvörðunarlofttegundarinnar þar sem styrkurinn er mestur verður að vera a.m.k. 80% af 
mældum gildum. 

3.4. Kvörðunarferillinn er reiknaður með aðferð minnstu kvaðrata. Ef stig margliðunnar, sem fæst, er stærra en þrír 
verður fjöldi kvörðunarpunkta a.m.k. að vera jafnmikill og stig margliðunnar að viðbættum tveimur. 

3.5. Kvörðunarferillinn skal ekki víkja meira en ± 2% frá viðmiðunargildi hverrar kvörðunarlofttegundar. 

3.6. Nota skal stuðla margliðunnar í samræmi við lið 3.4 til að útbúa töflu sem sýnir tilgreinda mælingu samanborið við 
raunverulegan styrk í þrepum sem hvert er ekki meira en 1% af fullu kvarðaútslagi. Þetta skal gera fyrir sérhvert 
mælisvið greiningartækis sem kvarðað er. Taflan skal einnig innihalda önnur viðeigandi gögn, t.d.: 

— dagsetningu kvörðunar, 

— núllstillingar- og mælisviðsálestur spennudeilis (þar sem við á), 

— nafnkvarða, 

— tilvísunargögn um sérhverja kvörðunarlofttegund sem notuð er, 

— Raunveruleg og tilgreind gildi hverrar kvörðunarlofttegundar sem notuð er ásamt mismun þeirra í 
hundraðshlutum. 

3.7. Ef hægt er að sýna fram á, svo viðurkenningaryfirvaldinu þyki fullnægjandi, að önnur tækni (tölvunotkun, yfirfærsla 
í rafboð o.s.frv.) gefi jafn nákvæma niðurstöðu má nota þá tækni.  

 
 

 

 


