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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 1008/2010

frá 9. nóvember 2010

um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar framrúðuþurrku og sprautubúnað 
tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og 
eftirvagna þeirra og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, 

með tilliti til almenns öryggis (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 661/2009 frá 13. júlí 2009 um gerðarviðurkenningarkröfur 
að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra og 
kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í 
slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis (1), einkum a-lið  
1. mgr. 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 661/2009 er sérreglugerð um gerðar-
viðurkenningaraðferðina sem kveðið er á um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 
2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum öku-
tækjum og eftirvögnum þeirra og á kerfum, íhlutum og 
aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru  í slík ökutæki 
(rammatilskipun) (2).

2) Reglugerð (EB) nr. 661/2009 fellir úr gildi tilskipun 
ráðsins 78/318/EBE frá 21. desember 1977 um sam ræm-
ingu laga aðildarríkjanna varðandi þurrku- og sprautu-
búnað vélknúinna ökutækja (3). Þær kröfur sem settar eru 
fram í þeirri tilskipun skulu færast yfir í þessa reglugerð 
og þeim breytt, ef nauðsyn krefur, í því skyni að laga þær 
að framförum á sviði vísinda og tækni.

3) Gildissvið þessarar reglugerðar skal vera í samræmi við 
gildissvið tilskipunar 78/318/EBE og takmarkast því við 
ökutæki í flokki M1.

4) Í reglugerð (EB) nr. 661/2009 er mælt fyrir um 
grundvallarákvæði um kröfur fyrir gerðarviðurkenningu 
vélknúinna ökutækja að því er varðar framrúðuþurrku- og 
sprautubúnað þeirra og gerðarviðurkenningu fram rúðu-
þurrku- og sprautubúnaðar sem aðskilinnar tækni einingar. 

Því er nauðsynlegt að setja fram sérstakar verklagsreglur, 
prófanir og kröfur fyrir slíka gerðarviður kenningu.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit tækninefndarinnar um vélknúin 
öku tæki.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um vélknúin ökutæki í flokki M1 eins og 
þau eru skilgreind í II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB, sem 
hafa framrúðu, og einnig um framrúðusprautubúnað sem er 
ætlaður til ísetningar í vélknúin ökutæki í flokki M1.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „gerð ökutækis að því er varðar framrúðuþurrku- og 
sprautubúnað“: ökutæki sem ekki eru frábrugðin hvert 
öðru hvað eftirtalin grundvallaratriði varðar: eiginleika 
þurrku- og sprautubúnaðar eða lögun, stærð og eiginleika 
framrúðu og festing hennar,

2) „gerð framrúðusprautubúnaðar“: flokkur framrúðu-
sprautubúnaðar sem er ekki frábrugðin með tilliti til 
grund vallar atriða er varða afköst dælunnar, efnisnotkunar, 
geymslu rými, fjölda stúta, stærðir, efnisþykkt eða lögun 
sprautu búnaðarins,

3) „hreyfill“: brunahreyfill sem gengur annað hvort fyrir 
fljótandi eða loftkenndu eldsneyti,

4) „framrúðuþurrkubúnaður“: kerfi sem samanstendur af tæki 
til að þurrka ytra yfirborð framrúðunnar ásamt aukahlutum 
og nauðsynlegum stjórntækjum til að gangsetja og stöðva 
búnaðinn,

2012/EES/59/19

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 2. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 40/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 43, 2.8.2012, bls. 17.

(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 81, 28.3.1978, bls. 49.
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5) „þurrkusvæði“: svæði á framrúðu sem þurrkublaðið/-
blöðin þurrka þegar þurrkubúnaðurinn er notaður við eðli-
leg skilyrði, 

6) „þurrkubúnaður sem starfar með reglubundnum hléum“: 
sjálfvirkur, ósamfelldur vinnuhamur þurrkubúnaðarins, 
þar sem þurrkurnar eru kyrrstæðar í ákveðinn tíma í 
tilgreindri biðstöðu eftir hverja heila lotu, 

7) „framrúðusprautubúnaður“: kerfi sem samanstendur af 
búnaði til að geyma, flytja og beina vökva á ytra yfirborð 
framrúðunnar ásamt nauðsynlegum stjórntækjum til að 
gangsetja og stöðva búnaðinn, 

8) „stjórntæki sprautubúnaðar“: búnaður til að gangsetja og 
stöðva sprautubúnað handvirkt, 

9) „sprautudæla“: búnaður til að færa vökva úr geymi 
sprautubúnaðarins á ytra yfirborð framrúðunnar, 

10) „stútur“. búnaður sem beinir vökva á framrúðuna, 

11) „alveg fylltur búnaður“: búnaður sem hefur verið knúinn í 
einhvern tíma og vökvi hefur verið fluttur í gegnum 
dæluna, leiðslurnar og út um stútinn/stútana, 

12) „hreinsað svæði“: svæði sem var óhreint þar sem ekki eru 
slóðir eftir dropa eða leifar af óhreinindum þegar það er að 
fullu þornað, 

13) „sjónsvæði A“: prófunarsvæði A, eins og það er skilgreint 
í lið 2.2. í 18. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 43 (1), 

14) „sjónsvæði B“: prófunarsvæði B, sem dregið hefur verið 
úr, eins og það er skilgreint í lið 2.4. í 18. viðauka við 
reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 43, án 
útilokunar svæðisins sem skilgreint er þar í lið 2.4.1., 

15) „hönnunarhalli sætisbaks“: halli sem mældur er á milli 
lóðréttrar línu í gegnum R-punkt eða viðmiðunarpunkt 
sætis og bollínu í stöðu sem samsvarar hönnunarstöðu 
sætisbaks eins og hún er uppgefin af framleiðanda 
ökutækis, 

16) „R-punktur“ eða „viðmiðunarpunktur sætis“: punktur sem 
framleiðandi ökutækisins tilgreinir fyrir hverja stöðu sætis 
að því er varðar þrívítt viðmiðunarkerfi, 

17) „þrívítt viðmiðunarkerfi“: viðmiðunarhnitakerfi sem 
samanstendur af lóðréttu lengdarplani X-Z, láréttu plani 
X-Y og lóðréttu þverplani Y-Z í samræmi við ákvæði 2. 
viðbætis við III. viðauka við þessa reglugerð, 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB L 230, 31.8.2010, bls. 119. 

18) „aðalviðmiðunarmerki“: göt, yfirborð, merki eða önnur 
auðkenni á yfirbyggingu ökutækis eða grind þar sem X, Y 
og Z hnitin innan þrívíða viðmiðunarhnitakerfisins eru 
tilgreind af framleiðanda ökutækis, 

19) „aðalrofi ökutækis“: búnaður sem færir rafkerfi um borð í 
ökutæki yfir í venjulegan notkunarham eftir að slökkt 
hefur verið á því, eins og þegar ökutæki hefur verið lagt 
og það er án ökumanns. 

3. gr. 

EB-gerðarviðurkenning ökutækis að því er varðar 
framrúðuþurrku og -sprautubúnað 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
ökutækis að því er varðar framrúðuþurrku og -sprautubúnað. 

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

3. Ef viðeigandi kröfur, sem settar eru fram í III. viðauka við 
þessa reglugerð, eru uppfylltar skal viðurkenningaryfirvaldið 
veita EB-gerðarviðurkenningu og gerðarviðurkenningarnúmer 
í samræmi við númerakerfið sem sett er fram í VII. viðauka 
við tilskipun 2007/46/EB. 

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 2. hluta I. 
viðauka. 

4. gr. 

EB-gerðarviðurkenning framrúðusprautubúnaðar sem 
aðskilinnar tæknieiningar 

1. Framleiðandinn eða fulltrúi hans skal leggja fram umsókn 
til gerðarviðurkenningaryfirvalds um EB-gerðarviðurkenningu 
aðskilinnar tæknieiningar fyrir gerð framrúðusprautubúnaðar. 

Umsóknin skal samin í samræmi við fyrirmyndina að upp-
lýsingaskjalinu sem er að finna í 1. hluta II. viðauka. 

2. Ef viðeigandi kröfur, sem settar eru fram í III. viðauka við 
þessa reglugerð, eru uppfylltar skal viðurkenningaryfirvaldið 
veita EB-gerðarviðurkenningu aðskilinnar tæknieiningar og 
gerðarviðurkenningarnúmer í samræmi við númerakerfið sem 
sett er fram í VII. viðauka við tilskipun 2007/46/EB. 
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Aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri gerð aðskilinnar 
tæknieiningar sama númeri. 

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

5. gr. 

EB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar 

Allar aðskildar tæknieiningar sem eru í samræmi við gerð sem 
hefur fengið gerðarviðurkenningu aðskilinnar tæknieiningar 
samkvæmt þessari reglugerð skulu bera EB-gerðarviður-
kenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eins og sett er fram 
í 3. hluta II. viðauka. 

6. gr. 

Gildistími og rýmkun viðurkenninga sem veittar eru 
samkvæmt tilskipun 78/318/EBE 

Landsyfirvöld skulu heimila að ökutæki og aðskildar tækni-
einingar, sem hlutu gerðarviðurkenningu fyrir dagsetninguna 
sem um getur í 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 661/2009, 
séu seld og tekin í notkun og skulu halda áfram að veita 
rýmkun viðurkenningar fyrir þau ökutæki og aðskildar 
tæknieiningar samkvæmt skilmálum tilskipunar 78/318/EBE. 

7. gr. 

Gildistaka 

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

 

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

 

Gjört í Brussel 9. nóvember 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja að því er varðar framrúðuþurrku 
og -sprautubúnað 
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1. HLUTI 

Upplýsingaskjal 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ... að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu vélknúins ökutækis með tilliti til framrúðuþurrku og -
sprautubúnaðar. 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. 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 kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem um getur í þessu upplýsingaskjali eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja 
upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. ALMENNT 

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

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

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er):  ............................................................................................................................................  

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b) 

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

0.4. Ökutækjaflokkur (c): ...................................................................................................................................................  

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

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  ..............................................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  ......................................................................................  

1. ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR ÖKUTÆKISINS 

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki:  ..............................................................................................  

3. HREYFILL (k) 

3.2. Brunahreyfill 

3.2.1.8. Hámarksnettóafl (n):  ......................................  kW við  .....................................  mín-1 (uppgefið gildi framleiðanda) 

3.2.5. Rafkerfi 

3.2.5.1. Málspenna:  .........................................................................................................  V, jákvæð/neikvæð jarðtenging (1) 

3.2.5.2. Rafall 

3.2.5.2.1. Gerð:  ...........................................................................................................................................................................  

3.2.5.2.2. Nafnafköst:  ..........................................................................................................................................................  VA 

3.3. Rafmagnshreyfill 

3.3.1.1. Hámarksafköst á klukkustund:  ............................................................................................................................  kW 

3.3.1.2. Vinnsluspenna:  .......................................................................................................................................................  V 

3.3.2. Rafgeymir 

3.3.2.3. Rýmd:  ..........................................................................................................................................  Ah (amperstundir) 

3.4. Hreyfill eða hreyfilsamsetningar 

3.4.1. Fjölknúið rafökutæki: já/nei (1) 

3.4.2. Flokkur fjölknúins rafökutækis: hleðsla utan ökutækis/hleðsla ekki utan ökutækis (1) 

3.4.4. Lýsing á orkugeymslubúnaði: (rafgeymir, þéttir, sveifluhjól/rafall) 
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3.4.4.5. Orka:  ...........................................................................................................................................................................  

(fyrir rafgeymi: spenna og rýmd í amperstundum í 2 klst., fyrir þétti: J,  ................................................................ ) 

3.4.4.6. Hleðslutæki: í ökutækinu/utan ökutækis/án (1) 

4. GÍRSKIPTING (p) 

4.7. Hámarkshönnunarhraði ökutækis (í km/klst.) (q):  ......................................................................................................  

9. YFIRBYGGING 

9.2. Efni sem eru notuð og smíðaaðferðir:  ........................................................................................................................  

9.4. Sjónsvið 

9.4.1. Upplýsingar um aðalviðmiðunarmerki sem skulu vera nægilega ítarlegar til að unnt sé að þekkja þau 
auðveldlega og sannprófa stöðu þeirra innbyrðis og miðað við R-punktinn:  ............................................................  

9.5. Framrúða og aðrar rúður 

9.5.1. Framrúða 

9.5.1.1. Efni sem eru notuð:  ....................................................................................................................................................  

9.5.1.2. Uppsetningaraðferð:  ...................................................................................................................................................  

9.5.1.3. Hallahorn:  ...................................................................................................................................................................  

9.5.1.4. Gerðarviðurkenningarnúmer:  .....................................................................................................................................  

9.5.1.5. Fylgihlutir framrúðu og staðir sem þeir eru festir á ásamt stuttri lýsingu á rafmagns-/rafeindaíhlutum:  ..................  

9.6. Framrúðuþurrkubúnaður 

9.6.1. Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  .....................................................................................  

9.7. Framrúðusprautubúnaður 

9.7.1. Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum), eða gerðarviðurkenningarnúmer ef búnaðurinn 
hefur verið viðurkenndur sem aðskilin tæknieining:  .................................................................................................  

9.8. Afísing og móðuhreinsun 

9.8.2. Hámarksnotkun á rafmagni:  ................................................................................................................................  kW 

9.10. Innréttingar 

9.10.3. Sæti 

9.10.3.5. Hnit eða teikning R-punktsins 

9.10.3.5.1. Ökumannssæti:  ...........................................................................................................................................................  

9.10.3.6. Hönnunarhalli sætisbaks 

9.10.3.6.1. Ökumannssæti:  ...........................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
Skýringar 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(b) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
(c) Flokkað samkvæmt skilgreiningum sem settar eru fram í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB. 
(k) Ef um er að ræða ökutæki sem getur annaðhvort gengið fyrir bensíni eða dísilolíu, o.s.frv., eða ásamt öðru eldsneyti skal endurtaka liðina. 

Framleiðandi skal gefa jafngildar upplýsingar og um getur hér fyrir óvenjulega hreyfla og kerfi. 
(n) Ákvarðað í samræmi við kröfur tilskipunar ráðsins 80/1269/EBE (Stjtíð. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46). 
(p) Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll afbrigði. 
(q) Að því er varðar eftirvagna, hámarkshraði sem framleiðandi heimilar. 
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2. HLUTI 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

FYRIRMYND 

Snið A4 (210 × 297 mm) 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

STIMPILL GERÐARVIÐURKENNINGARYFIRVALDS 
Tilkynning um: 

— EB-gerðarviðurkenningu (1) 

— rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

— synjun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

— afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)  

gerðar ökutækis að því er varðar framrúðuþurrku og -sprautubúnað 

að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 1008/2010, eins og henni var síðast breytt með reglugerð (ESB) nr. …/… (1) 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:   

Ástæða fyrir rýmkun:   

 

I. ÞÁTTUR 

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

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

0.2.1. Verslunarheiti (ef til er):  ....................................................................................................................................................  

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (2)  .......................................................................................................................  

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

0.4. Ökutækjaflokkur (3):  .........................................................................................................................................................  

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

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .....................................................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  .............................................................................................  

 

II. ÞÁTTUR 

1. Viðbótarupplýsingar: 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:  ........................................................................................................................................................................  

Fylgiskjöl:  Upplýsingasafn 

 Prófunarskýrsla 

 
 

 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
(3) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka tilskipunar 2007/46/EB. 
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Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

1. Frekari upplýsingar: 

1.1. Stutt lýsing á ökutækisgerðinni með tilliti til burðarvirkis hennar, mála, lögunar og smíðaefna:  ....................................  

  ............................................................................................................................................................................................  

1.2. Lýsing á virkni þurrku- og sprautubúnaðar:  ......................................................................................................................  

1.3. Nákvæm lýsing á þurrkubúnaðinum (þ.e. fjöldi þurrkublaða, lengd þurrkublaða, stærð þurrkuarma o.s.frv.):  ...............  

1.4. Nákvæm lýsing á sprautubúnaðinum (þ.e. fjöldi stúta, fjöldi opa á stút, sprautudæla, vökvageymir, slöngur og 
festingu þeirra við dælu og stúta o.s.frv.)  ......................................................................................................................... . 

1.5. Rúmtak vökvageymis (lítrar):  ...........................................................................................................................................  

1.6. Hámarkshönnunarhraði ökutækis (km/klst.):  ....................................................................................................................  

2. Stýri: vinstra eða hægra megin (1) 

3. Kerfi fyrir stýri vinstra megin og speglað kerfi fyrir stýri hægra megin: já/nei (1) 

4. Vindskeið fest á þurrkuarminn/þurrkublaðið (1) bílstjóramegin/í miðju/farþegamegin/ ............................................... (1) 

5. Athugasemdir:  ...................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
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II. VIÐAUKI 

Stjórnsýsluskjöl fyrir EB-gerðarviðurkenningu framrúðuþurrku- og sprautubúnaðar sem aðskilinnar 
tæknieiningar 
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1. HLUTI 

Upplýsingaskjal 

FYRIRMYND 

Upplýsingaskjal nr. ... að því er varðar EB-gerðarviðurkenningu framrúðuþurrku og -sprautubúnaðar sem aðskilinnar 
tæknieiningar. 

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti. 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 kerfi, íhlutir eða aðskildar tæknieiningar sem um getur í þessu upplýsingaskjali eru búnar rafeindastýringu skulu fylgja 
upplýsingar um hvernig hún vinnur. 

0. ALMENNT 

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

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

0.3. Gerðarauðkenni, ef slíkt er á aðskildu tæknieiningunni (b): ...............................................................................................  

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

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

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

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .....................................................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  .............................................................................................  

9.7. Framrúðusprauta 

9.7.1. Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum):  ............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skýringar 
(b) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
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2. HLUTI 

EB-gerðarviðurkenningarvottorð 

FYRIRMYND 

Snið A4 (210 × 297 mm) 

EB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ 

STIMPILL GERÐARVIÐURKENNINGARYFIRVALDS 
Tilkynning um: 

— EB-gerðarviðurkenningu (1) 

— rýmkun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

— synjun EB-gerðarviðurkenningar (1) 

— afturköllun EB-gerðarviðurkenningar (1)  

á gerð framrúðusprautubúnaðar sem aðskilinnar tæknieiningar 

 

að því er varðar reglugerð (ESB) nr. 1008/2010, eins og henni var síðast breytt með reglugerð (ESB) nr. …/… (1) 

EB-gerðarviðurkenningarnúmer:  ....................................................................................................................................................  

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

 

I. ÞÁTTUR 

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

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

0.3. Gerðarauðkenni, ef það kemur fram á aðskildu tæknieiningunni (2):  ...............................................................................  

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

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

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

0.8. Heiti og heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja:  .....................................................................................  

0.9. Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver):  .............................................................................................  

 

II. ÞÁTTUR 

1. Viðbótarupplýsingar: 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:  ........................................................................................................................................................................  

Fylgiskjöl:  Upplýsingasafn 

 Prófunarskýrsla 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
(2) Ef í gerðarauðkenni eru rittákn sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhlutar eða aðskilinnar tæknieiningar sem þetta 

gerðarviðurkenningarvottorð nær til skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??). 
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Viðbót 

við vottorð um EB-gerðarviðurkenningu nr. … 

1. Frekari upplýsingar: 

1.1. Stutt lýsing á gerð aðskilinnar tæknieiningar  ....................................................................................................................  

1.2. Nákvæm lýsing á sprautubúnaðinum: 

1.2.1. Fjöldi stúta:  ........................................................................................................................................................................  

1.2.2. Fjöldi opa á stút:  ................................................................................................................................................................  

1.2.3. Lýsing á slöngum og festingu þeirra við dælu og stúta:  ...................................................................................................  

1.2.4. Lýsing á sprautudælu:  .......................................................................................................................................................  

1.2.5. Rúmtak vökvageymis (lítrar):  ...........................................................................................................................................  

2. Hentar fyrir stýri hægra megin/vinstra megin (1) 

3. Setja má hluta búnaðarins í vélarrýmið: já/nei (1) 

4. Aðskilin tæknieining: almenn/fyrir tiltekna gerð ökutækis (1) 

5. Athugasemdir:  ...................................................................................................................................................................  

6. Skrá yfir gerðir ökutækja sem aðskilda einingin hefur verið viðurkennd fyrir (ef við á):  ................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 
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3. HLUTI 

EB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar 

1. EB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar skal samanstanda af: 

1.1. Rétthyrningi utan um lágstafinn ,,e“ en á eftir honum komi auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti EB-
gerðarviðurkenningu aðskilinnar tæknieiningar: 

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 Bretland 

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. 

1.2. Nálægt rétthyrningnum er sett ,,grunnviðurkenningarnúmer“ sem er í 4. hluta gerðarviðurkenningarnúmersins og þar 
fyrir framan tölustafirnir tveir sem gefa til kynna raðnúmer þessarar reglugerðar eða síðustu meiriháttar 
tæknibreytingar á henni. Eins og sakir standa er raðnúmerið „00“. 

2. EB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar skal fest á vökvageymi framrúðusprautunnar með þeim 
hætti að það sé óafmáanlegt og auðlæsilegt, jafnvel þótt tækið hafi verið fest á ökutæki. 

3. Dæmi um EB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar er sýnt á mynd 1. 

 

 

Mynd 1 

Dæmi um gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar 

 

 

 

 

 
Til skýringar 
Skýring EB-gerðarviðurkenning aðskilinnar tæknieiningar var gefin út af Hollandi með númeri 0046. Fyrstu tveir tölustafirnir (00) gefa til 

kynna að þessi aðskilda tæknieining var viðurkennd samkvæmt þessari reglugerð. 
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III. VIÐAUKI 

Kröfur að því er varðar framrúðuþurrku og sprautubúnað 

1. SÉRSTAKAR KRÖFUR 

1.1. Framrúðuþurrkubúnaður. 

1.1.1. Öll ökutæki skulu vera með framrúðuþurrkubúnað sem getur starfað þegar aðalrofi ökutækisins hefur verið 
virkjaður, án annarrar íhlutunar ökumannsins en að kveikja á stjórnbúnaði þurrkubúnaðarins, við gangsetningu 
og stöðvun rúðuþurrknanna. 

1.1.1.1. Framrúðuþurrkubúnaðurinn skal samanstanda af einum eða fleiri þurrkuörmum sem eru með þurrkublöð sem 
auðvelt er að skipta um. 

1.1.2. Þurrkusvæði framrúðuþurrkunnar skal ná yfir minnst 98% af sjónsvæði A eins og skilgreint er í samræmi við 3. 
viðbæti við III. viðauka. 

1.1.3. Þurrkusvæði framrúðuþurrkunnar skal ná yfir minnst 80% af sjónsvæði B eins og skilgreint er í samræmi við 3. 
viðbæti við III. viðauka. 

1.1.4. Þurrkusvæði framrúðuþurrkunnar skal uppfylla kröfurnar í liðum 1.1.2 og 1.1.3 þegar kerfið starfar á 
þurrkutíðni í samræmi við lið 1.1.5.1 og skal það prófað við skilyrðin sem sett eru fram í liðum 2.1.10 til 
2.1.10.3 í þessum viðauka. 

1.1.5. Framrúðuþurrkubúnaðurinn skal vera með a.m.k. tvær stillingar á þurrkutíðni: 

1.1.5.1. Önnur tíðnin skal að lágmarki vera 10 og að hámarki 55 lotur á mínútu. 

1.1.5.2. Hin tíðnin skal að lágmarki vera 45 heilar lotur á mínútu. 

1.1.5.3. Mismunurinn á hæstu og lægri stillingu þurrkutíðni skal vera að lágmarki 15 lotur á mínútu. 

1.1.5.4. Nota má framrúðuþurrkubúnaðinn með reglubundnum hléum til að uppfylla kröfurnar í liðum 1.1.5.1 til 1.1.5.3 
í þessum viðauka. 

1.1.6. Tíðnirnar sem um getur í liðum 1.1.5 til 1.1.5.3 skulu prófaðar við þau skilyrði sem mælt er fyrir um í liðum 
2.1.1 til 2.1.6 og lið 2.1.8 í þessum viðauka. 

1.1.7. Þegar framrúðuþurrkubúnaðurinn er stöðvaður með því að slökkva á honum með stjórntækinu skal 
þurrkuarmur/-armar og þurrkublað/-blöð fara í upphafsstöðu. 

1.1.8. Rúðuþurrkubúnaðurinn verður að þola stöðvun í a.m.k. 15 sekúndur. Heimilt er að nota öryggi að því tilskildu 
að aðeins þurfi að hreyfa við stjórnbúnaði framrúðuþurrku til að endurstilla búnaðinn. 

1.1.9. Geta rúðuþurrkubúnaðarins til að þola stöðvun eins og um getur í lið 1.1.8. skal prófuð við skilyrðin sem sett 
eru fram í lið 2.1.7. í þessum viðauka. 

1.1.10. Ef upphafsstaða þurrkuarms/-arma eða þurrkublaðs/-blaða er ekki utan við sjónsvæði B, eins og ákvarðað er í 
samræmi við 3. viðbæti III. viðauka, skal vera hægt að færa þurrkuarm handvirkt á þann hátt að þurrkublaði/-
blöðum sé lyft úr stöðu sinni á framrúðunni, til að hægt sé að hreinsa framrúðuna handvirkt. 

1.1.11. Framrúðuþurrkubúnaðurinn skal geta starfað í tvær mínútur á þurri framrúðu við umhverfishita sem nemur – 18 
°C án þess að það dragi úr afköstum. 

1.1.12. Afköst framrúðuþurrkubúnaðarins við – 18 °C skulu prófuð við skilyrðin sem sett eru fram í lið 2.1.11. í 
þessum viðauka. 

1.1.13. Framrúðuþurrkubúnaðurinn skal áfram uppfylla kröfurnar í lið 1.1.2 í þessum viðauka án þess að dregið sé úr 
afköstum þegar hann starfar á hæstu tíðni og afstæður lofthraði ökutækisins er 80% af hámarkshönnunarhraða 
ökutækisins eða 160 km/klst, hvort heldur er lægra. Undirbúa skal sjónsvæði A á framrúðunni í samræmi við 
liði 2.1.8 og 2.1.9 í þessum viðauka. Athuga skal loftfræðileg áhrif sem tengjast stærð og lögun framrúðunnar, 
þurrkuarms/-arma og þurrkublaðs/-blaða við þessi skilyrði og að teknu tilliti til liðar 2.1.9.1. Meðan prófunin 
stendur yfir skal þurrkublaðið/-blöðin vera í snertingu við framrúðuna og mega ekki lyftast alveg af rúðunni. 
Þurrkublaðið/-blöðin skulu halda fullri snertingu við framrúðuna á því svæði sem tilgreint er í lið 1.1.2. í hverri 
heilli lotu og má ekki lyftast að hluta í stroku niður á við né heldur upp á við. 
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1.2. Framrúðusprautubúnaður. 

1.2.1. Öll ökutæki skulu vera með framrúðusprautubúnað sem getur starfað þegar aðalrofi ökutækisins hefur verið 
virkjaður og sem getur þolað álag og þrýsting sem myndast þegar stútarnir eru stíflaðir og búnaðinum er beitt í 
samræmi við vinnuaðferðina sem lýst er í liðum 2.2.1.1. og 2.2.1.1.2. í þessum viðauka. 

1.2.2. Afköst framrúðusprautubúnaðarins skulu ekki minnka vegna áhrifa af hitasveiflunum í samræmi við liði 2.2.1. 
til 2.2.5. í þessum viðauka. 

1.2.3. Framrúðusprautubúnaðurinn skal geta sprautað vökva á tiltekið svæði framrúðunnar án þess að vart verði við 
leka, slöngur aftengist eða stútar bili, við eðlileg skilyrði þegar umhverfishitinn er á milli – 18 °C og 80 °C. Að 
auki má ekki verða vart við leka né slöngur aftengjast þegar lokað er fyrir stútana. 

1.2.4. Framrúðusprautubúnaðurinn skal geta gefið nægilegt magn vökva til að hreinsa a.m.k. 60% sjónsvæðis A, eins 
og skilgreint er í samræmi við 3. viðbæti við III. viðauka, við skilyrðin sem sett eru fram í liðum 6.2.6 til 2.2.6.4 
í þessum viðauka. 

1.2.5. Hægt skal vera að gangsetja framrúðusprautubúnaðinn handvirkt með stjórntæki sprautubúnaðarins. Að auki má 
gangsetning og stöðvun vera samræmd og sameinuð öðrum kerfum ökutækisins. 

1.2.6. Rúmtak vökvageymisins skal ekki vera minna en 1,0 lítri. 

2. PRÓFUNARAÐFERÐ 

2.1. Prófunarskilyrði fyrir framrúðuþurrkubúnað. 

2.1.1. Prófanirnar sem lýst er hér á eftir skal framkvæma við skilyrðin sem lýst er í liðum 2.1.2 til 2.1.5 nema annað sé 
tekið fram. 

2.1.2. Umhverfishiti skal vera milli 5 °C og 40 °C. 

2.1.3. Framrúðan skal haldast blaut. 

2.1.4. Ef um rafknúinn framrúðuþurrkubúnað ræðir skal auk þessa uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

2.1.4.1. Allir rafgeymar skulu hafa fulla hleðslu við upphaf prófunar. 

2.1.4.2. Hreyfillinn, sé hann til staðar, skal ganga á snúningshraða sem ekki fer yfir 30% þess snúningshraða sem svarar 
til hámarksafkasta hans. Reynist þetta hins vegar óframkvæmanlegt vegna sérstaks skipulags á stjórnun 
hreyfilsins, t.d. þegar um er að ræða fjölknúin rafökutæki, skal ákvarða raunhæfar aðstæður sem taka tillit til 
snúningshraða og hvort hreyfillinn sé aðeins í gangi tímabundið eða alls ekki, við venjuleg akstursskilyrði. Ef 
framrúðusprautubúnaðurinn getur uppfyllt kröfurnar án þess að hreyfillinn sé í gangi þarf hreyfillinn ekki að 
vera vera í gangi. 

2.1.4.3. Kveikt skal vera á lágljósum aðalljóskerjanna. 

2.1.4.4. Hitun, loftræsting, afísingar- og móðuhreinsunarkerfi (óháð staðsetningu þeirra í ökutækinu) skulu vera 
starfandi með hámarksnotkun á rafmagni. 

2.1.5. Þrýstilofts- eða sogknúinn framrúðuþurrkubúnaður skal geta starfað samfellt með þeirri þurrkutíðni sem mælt er 
fyrir um óháð snúningshraða og álags hreyfilsins eða lágmarks- eða hámarkshleðslu rafgeymis sem 
framleiðandinn gefur upp fyrir venjulega notkun. 

2.1.6. Þurrkutíðni framrúðuþurrkubúnaðarins skal vera í samræmi við kröfurnar í liðum 1.1.5 til 1.1.5.3 í þessum 
viðauka eftir að hafa verið í gangi í 20 mínútur á blautri framrúðu. 

2.1.7. Kröfurnar í lið 1.1.8 eru uppfylltar þegar þurrkuörmunum er haldið föstum í stöðu sem samsvarar hálfri lotu í 15 
sekúndur, með stjórnbúnað framrúðuþurrku stilltan á hæstu þurrkutíðnina. 

2.1.8. Ytra yfirborð framrúðunnar skal rækilega fituhreinsað með brennsluspritti eða sambærilegu fituhreinsiefni. Eftir 
þurrkun skal ammoníaklausn sem ekki er minna en 3% og ekki meira en 10% borin á. Yfirborðinu skal leyft að 
þorna aftur og skal svo strjúka yfir það með þurrum baðmullarklút. 

2.1.9. Á ytra yfirborð framrúðunnar skal bera jafnt lag af prófunarblöndunni, í samræmi við forskriftina sem mælt er 
fyrir um í 4. viðbæti við III. viðauka, og látið þorna. 
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2.1.9.1. Heimilt er að nota framrúðusprautubúnaðinn í öllum prófunum hafi ytri flötur framrúðunnar verið undirbúinn 
eins og lýst er í liðum 2.1.8 og 2.1.9. 

2.1.10. Þurrkusvæði framrúðuþurrkubúnaðar, eins og mælt er fyrir um í lið 1.1.4 í þessum viðauka, skal ákvarðað á 
eftirfarandi hátt: 

2.1.10.1. Ytra yfirborð framrúðunnar skal meðhöndla í samræmi við í liði 2.1.8 og 2.1.9. 

2.1.10.2. Til að sannprófa að kröfurnar í liðum 1.1.2 og 1.1.3 í þessum viðauka séu uppfylltar skal setja 
framrúðuþurrkubúnaðinn í gang, með hliðsjón af lið 2.1.9.1, og skal draga upp þurrkusvæðið og bera saman við 
uppdrátt af sjónsvæðum A og B, eins og þau eru ákvörðuð í samræmi við 3. viðbæti III. viðauka. 

2.1.10.3. Tækniþjónustan getur samþykkt aðrar prófunaraðferðir (t.d. sýndarprófun) til að sannreyna að kröfurnar í liðum 
1.1.2 og 1.1.3 í þessum viðauka hafi verið uppfylltar. 

2.1.11. Uppfylla skal kröfurnar í lið 1.1.11 eftir að ökutækið hefur verið við umhverfishitann –18 C ± 3 °C í minnst 
fjórar klukkustundir. Ökutækið skal undirbúið fyrir notkun við skilyrðin sem sett eru fram í liðum 2.1.4. til 
2.1.5. Meðan prófunin stendur yfir skal þurrkubúnaðurinn starfa eðlilega en með hæstu þurrkutíðni. Ekki þarf 
að fylgjast með þurrkusvæðinu. 

2.2. Prófunarskilyrði fyrir framrúðusprautubúnað. 

2.2.1. Prófun nr. 1. Vatn er sett í framrúðusprautubúnaðinn og skal búnaðurinn alveg fylltur og hafður við 
umhverfishitann 20 ± 2 °C í minnst fjórar klukkustundir. Þessu hitastigi vatnsins skal haldið stöðugu. 

2.2.1.1. Allir stútar skulu vera stíflaðir og stjórnbúnaður framrúðusprautunnar settur í gang sex sinnum á einni mínútu, 
minnst þrjár sekúndur í senn. 

2.2.1.1.1. Ef framrúðusprautubúnaðurinn er knúinn af vöðvaafli ökumannsins skal krafturinn sem beitt er vera 11,0 til 
13,5 daN ef um er að ræða handknúna dælu. Krafturinn sem beitt er skal vera 40,0 til 44,5 daN ef um er að ræða 
fótknúna dælu. 

2.2.1.1.2. Ef um er að ræða rafdælu skal prófunarspennan ekki vera lægri en málspennan og ekki hærri en málspennan en 
sem nemur 2 voltum. 

2.2.1.2. Afköst framrúðusprautubúnaðarins skulu við lok prófunarinnar vera í samræmi við lið 1.2.3. í þessum viðauka. 

2.2.2. Prófun nr. 2. Vatn er sett í framrúðusprautubúnaðinn og skal búnaðurinn alveg fylltur og hafður við 
umhverfishitann – 18 ± 3 °C í minnst fjórar klukkustundir. Þessu hitastigi vatnsins þarf ekki að halda stöðugu. 

2.2.2.1. Stjórnbúnaður framrúðusprautunnar skal settur í gang sex sinnum á einni mínútu, minnst þrjár sekúndur í senn í 
samræmi við liði 2.2.1.1.1. og 2.2.1.1.2. Búnaðinn skal síðan setja í umhverfishitann 20 ± 2 °C þar til ísinn er 
fullbráðinn. Þessu hitastigi vatnsins þarf ekki að halda stöðugu. Afköst framrúðusprautubúnaðarins skal síðan 
sannreyna með því að setja hann í gang í samræmi við liði 2.2.1.1. til 2.2.1.2. 

2.2.3. Prófun nr. 3. Hitasveifluprófun við lágt hitastig. 

2.2.3.1. Vatn er sett í framrúðusprautubúnaðinn og skal búnaðurinn alveg fylltur og hafður við umhverfishitann – 18 ± 3 
°C í minnst fjórar klukkustundir þannig að heildarmassi vatnsins í sprautubúnaðinum sé frosinn. Búnaðinn skal 
síðan setja í umhverfishitann 20 ± 2 °C þar til ísinn er fullbráðinn, en þó aldrei lengur en fjórar klukkustundir. 
Þessa frysti/bræðslulotu skal endurtaka sex sinnum. Að lokum, þegar framrúðusprautubúnaðurinn er settur í 
umhverfishitann 20 ± 2 °C og ísinn er fullbráðinn, þótt ekki þurfi að halda þessu hitastigi vökvans stöðugu, skal 
sannreyna afköst framrúðusprautubúnaðarins með því að setja hann í gang í samræmi við liði 2.2.1.1. til 2.2.1.2. 

2.2.3.2. Framrúðusprautubúnaðurinn skal alveg fylltur með rúðuhreinsivökva fyrir lágt hitastig sem er 50% metanól- 
eða ísóprópýlalkóhóllausn í vatni með hörku sem er ekki meiri en 205 mg/l (Ca). Búnaðurinn skal hafður við 
umhverfishitann – 18 ± 3 °C í minnst fjórar klukkustundir. Þessu hitastigi vökvans þarf ekki að halda stöðugu. 
Afköst framrúðusprautubúnaðarins skal síðan sannreyna með því að setja hann í gang í samræmi við liði 
2.2.1.1. til 2.2.1.2. 

2.2.4. Prófun nr. 4. Hitasveifluprófun við hátt hitastig. 

2.2.4.1. Ef einhver hluti framrúðusprautubúnaðarins er í vélarrýminu skal setja vatn í búnaðinn og skal búnaðurinn 
alveg fylltur og hafður við umhverfishitann 80 ± 3 °C í minnst átta klukkustundir. Þessu hitastigi vatnsins þarf 
ekki að halda stöðugu. Afköst framrúðusprautubúnaðarins skal síðan sannreyna með því að setja hann í gang í 
samræmi við liði 2.2.1.1. til 2.2.1.2. 
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2.2.4.2. Ef enginn hluti framrúðusprautubúnaðarins er í vélarrýminu skal setja vatn í búnaðinn og skal búnaðurinn alveg 
fylltur og hafður við umhverfishitann 80 ± 3 °C í minnst átta klukkustundir. Þessu hitastigi vatnsins þarf ekki að 
halda stöðugu. Þessu næst er búnaðurinn settur í umhverfishitann 20 ± 2 °C. Þegar hitastig vatnsins er orðið 
stöðugt skal sannreyna afköst framrúðusprautubúnaðarins með því að setja hann í gang í samræmi við liði 
2.2.1.1. til 2.2.1.2. Eftir þetta skal setja vatn í framrúðusprautubúnaðinn og skal búnaðurinn alveg fylltur og 
hafður við umhverfishitann 60 ± 3 °C í minnst átta klukkustundir. Þessu hitastigi vatnsins þarf ekki að halda 
stöðugu. Afköst framrúðusprautubúnaðarins skal síðan sannreyna með því að setja hann í gang í samræmi við 
liði 2.2.1.1. til 2.2.1.2. Ef hann óskar þess getur framleiðandinn óskað eftir að framrúðusprautubúnaðurinn sé 
prófaður við skilyrðin sem sett eru fram í lið 2.2.4.1. 

2.2.5. Prófanirnar á framrúðusprautunni sem settar eru fram í liðum 2.2.1. til 2.2.4.2. skulu gerðar í röð á sama 
framrúðusprautubúnaðinum. Heimilt er að prófa búnaðinn annað hvort uppsettan í ökutækjagerðinni sem sótt er 
um EB-gerðarviðurkenningu fyrir eða sérstaklega. Ef sótt er um EB-gerðarviðurkenningu fyrir aðskilda 
tæknieiningu skal búnaðurinn prófaður sérstaklega. 

2.2.6. Prófun nr. 5. Prófun á getu framrúðusprautubúnaðar 

2.2.6.1. Vatn er sett á framrúðusprautubúnaðinn og skal búnaðurinn alveg fylltur. Á meðan ökutækið er kyrrstætt og 
engin marktæk áhrif eru af vindi skal, ef það er hægt, stilla stútinn/stútana þannig að þeir beinist að hinu tiltekna 
svæði á ytra fleti framrúðunnar. 

2.2.6.2. Ytra yfirborð framrúðunnar skal meðhöndla eins og mælt er fyrir um í liðum 2.1.8 og 2.1.9 í þessum viðauka. 

2.2.6.3. Framrúðusprautubúnaðurinn skal settur í gang samkvæmt leiðbeiningum framleiðandans, með hliðsjón af liðum 
2.2.1.1.1 og 2.2.1.1.2 í þessum viðauka. Heildarlengd prófunarinnar skal ekki vera meiri en 10 heilar sjálfvirkar 
lotur með framrúðuþurrkubúnaðinn starfandi á hæstu þurrkutíðni. 

2.2.6.4. Til að sannprófa að kröfurnar í lið 1.2.4 í þessum viðauka séu uppfylltar skal draga upp hreinsaða svæðið og 
bera saman við uppdrátt af sjónsvæði A, eins og ákvarðað er í samræmi við 3. viðbæti III. viðauka. Ef það blasir 
augljóslega við skoðunarfulltrúanum að kröfurnar séu uppfylltar þarf ekki að gera uppdrátt. 

2.2.7. Prófanirnar sem settar eru fram í liðum 2.2.6 til 2.2.6.4 skal ávallt gera á ökutækjagerðinni sem sótt er um EB-
gerðarviðurkenningu fyrir, jafnvel í þeim tilvikum þar sem viðurkennd aðskilin tæknieining er sett upp í 
ökutækinu. 

 
 

 

 

 

 

1. viðbætir 

Aðferð við sannprófun á R-punkti eða viðmiðunarpunkti sætis 

R-punktur eða viðmiðunarpunktur sætis er fundinn í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í 3. viðauka við reglugerð 
efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 17 (1). 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 373, 27.12.2006, bls. 1. 
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2. viðbætir 

Aðferð við ákvörðun á aðalviðmiðunarmerkjum í þrívíða viðmiðunarhnitakerfinu 

Hlutföllin á milli aðalviðmiðunarmerkja á teikningum og stöðu þeirra á sjálfu ökutækinu eru ákvörðuð í samræmi við 
ákvæðin sem mælt er fyrir um í 4. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ fyrir Evrópu nr. 125 (1). 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2010, bls. 38. 

 

 
 

 

 

 

 

3. viðbætir 

Aðferð við ákvörðun á sjónsvæði á framrúðum ökutækja 

Sjónsvæði A og B eru fundin í samræmi við ákvæði sem mælt er fyrir um í 18. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar SÞ 
fyrir Evrópu nr. 43. 
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4. viðbætir 

Forskrift að prófunarblöndu fyrir prófanir á framrúðuþurrku og -sprautubúnaði 

1. Prófunarblandan sem vísað er til í lið 6.1.9 í III. viðauka skal innihalda eftirfarandi: 

1.1. vatn, með hörku sem er minni en 205 mg/l (Ca): 92,5% miðað við rúmmál. 

1.2. mettuð saltlausn í vatni (natríumklóríð): 5,0 % miðað við rúmmál. 

1.3. Ryk, í samræmi við forskriftirnar í eftirfarandi liðum 1.3.1 til 1.3.2.6: 2,5 % miðað við rúmmál. 

1.3.1. Forskrift fyrir greiningu á prófunarryki 

1.3.1.1. 68 ± 1% SiO2 miðað við massa 

1.3.1.2. 4 ± 1% Fe2O3 miðað við massa 

1.3.1.3. 16 ± 1% Al2O3 miðað við massa 

1.3.1.4. 3 ± 1% CaO miðað við massa 

1.3.1.5. 1,0 ± 0,5% MgO miðað við massa 

1.3.1.6. 4 ± 1% basar miðað við massa 

1.3.1.7. 2,5 ± 0,5% öskuefni miðað við massa 

1.3.2. Forskrift fyrir dreifingu kornastærðar í grófu ryki 

1.3.2.1. 12 ± 2% af kornastærð 0 til 5 µm 

1.3.2.2. 12 ± 3 % af kornastærð 5 til 10 µm 

1.3.2.3. 14 ± 3 % af kornastærð 10 til 20 µm 

1.3.2.4. 23 ± 3 % af kornastærð 20 til 40 µm 

1.3.2.5. 30 ± 3 % af kornastærð 40 til 80 µm 

1.3.2.6. 9 ± 3 % af kornastærð 80 til 200 µm 

 
 

 

 


