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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/
EB frá 21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur 
varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur (1), 
einkum 1. mgr. 15. gr.,

að höfðu samráði á samráðsvettvanginum um visthönnun,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 641/2009 frá 22. júlí 2009 
um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi vist hönnun 
á sjálfstæðum hringrásardælum án ásþéttis og hringrásar-
dælum án ásþéttis sem eru felldar inn í vörur(2) er þess 
krafist að framkvæmdastjórnin endurskoði, fyrir 1. janúar 
2012, aðferðafræðina við útreikning orkunýtni stuðuls, 
sem settur er fram í 2. lið II. viðauka við þá reglugerð fyrir 
hringrásardælur án ásþéttis sem felldar eru inn í vörur.

2)  Endurskoðunin, sem framkvæmdastjórnin framkvæmdi, 
og fengin reynsla í tengslum við framkvæmd reglugerðar 
(EB) nr. 641/2009 leiddi í ljós nauðsyn þess að breyta 
tilteknum ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 641/2009 með 
það fyrir augum að koma í veg fyrir óráðgerð áhrif á 
markaði með hringrásardælur og nothæfi þeirra vara sem 
falla undir reglugerðina.

3)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 1. mgr. 19. gr. tilskipunar 2009/125/EB,

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. gr.

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 641/2009

Reglugerð (EB) nr. 641/2009 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 1. og 2. gr. komi eftirfarandi:

„1. gr.

Efni og gildissvið

1.  Með þessari reglugerð eru settar fram kröfur varðandi 
visthönnun að því er varðar að setja á markað sjálfstæðar 
hringrásardælur án ásþéttis og hringrásardælur án ásþéttis 
sem eru felldar inn í vörur.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 180, 12.7.2012, bls. 4. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2013 frá 3 maí 2013 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.
(2) Stjtíð. ESB L 191, 23.7.2009, bls. 35.

2.  Þessi reglugerð gildir ekki um:

a)  hringrásardælur fyrir drykkjarvatn, nema hvað varðar 
kröfurnar um vöruupplýsingar í d-lið 1. undirliðar 2. 
liðar í I. viðauka,

b)  hringrásardælur sem felldar eru inn í vörur og settar eru 
á markað eigi síðar en 1. janúar 2020 og koma í stað 
sams konar hringrásardælna sem felldar eru inn í vörur 
og settar eru á markað eigi síðar en 1. ágúst 2015, nema 
hvað varðar kröfurnar um vöruupplýsingar í e-lið 1. 
undirliðar 2. liðar I. viðauka.

2. gr.

Skilgreiningar

 Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir:

1) „hringrásardæla“: dæla með dæluhjóli, með eða án 
hlífðarhúss fyrir dælu sem hefur málvökvaaflsafköst 
á bilinu 1 til 2500 W og er hönnuð til notkunar í 
hitunarkerfum eða innri rásum kælidreifingarkerfa,

2) „hringrásardæla án ásþéttis“: hringrásardæla þar sem 
snúðurinn er tengdur beint við dæluhjólið og snúðurinn 
er á kafi í vökvanum sem dælt er,

3) „sjálfstæð hringrásardæla“: hringrásardæla sem er 
hönnuð til að ganga óháð vörunni,

4) „vara“: búnaður sem myndar og/eða flytur hita,

5) „hringrásardæla sem er felld inn í vöru“: hringrásardæla 
hönnuð til notkunar sem hluti af vöru með a.m.k. eitt 
eftirtalinna hönnunaratriða:

a)  hlífðarhús fyrir dælu er hannað til uppsetningar og 
notkunar innan vöru,

b)  hringrásardælan er hönnuð þannig að snúnings-
hraðanum er stýrt af vörunni,

c)  hringrásardælan er hönnuð miðað við öryggisþætti 
sem henta ekki til notkunar hennar sem sjálfstæðrar 
einingar (ISO IP flokkar),

d)  hringrásardælan er skilgreind sem hluti af samþykki 
vöru eða CE-merkingu vöru,

6) „hringrásardæla fyrir drykkjarvatn“: hringrásardæla 
sem er sérstaklega hönnuð til hringrásardælingar á 
neysluvatni eins og það er skilgreint í 2. gr. tilskipunar 
ráðsins 98/83/EB(3),

(3) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32.,

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 622/2012

frá 11. júlí 2012

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 641/2009 að því er varðar kröfur varðandi visthönnun á sjálfstæðum 
hringrásardælum án ásþéttis og hringrásardælum án ásþéttis sem eru felldar inn í vörur (*)
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7) „hlífðarhús fyrir dælu“: hluti dælu með dæluhjóli sem 
er ætluð til að tengjast við leiðslukerfi í hitunarkerfum 
eða innri rásum kælidreifingarkerfa.“

2)  Í stað 7. gr. komi eftirfarandi:

„7. gr.

Endurskoðun

 Framkvæmdastjórnin skal endurskoða þessa reglugerð 
fyrir 1. janúar 2017 í ljósi tækniframfara.

 Endurskoðunin skal taka til mats á hönnunarkostum sem 
geta auðveldað endurnotkun og endurvinnslu.

 Niðurstöður endurskoðunarinnar skulu kynntar á samráðs-
vettvanginum um visthönnun.“,

3)  Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 641/2009 
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. 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 11. júlí 2012.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

____________
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VIÐAUKI

Breytingar á I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 641/2009

Ákvæðum I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 641/2009 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 2. liðar I. viðauka komi eftirfarandi:

„2.  KRÖFUR VARÐANDI VÖRUUPPLÝSINGAR

1.  Frá 1. janúar 2013:

a)  skal orkunýtnistuðull sjálfstæðra hringrásardælna sem reiknaður er í samræmi við II. viðauka 
gefinn upp á merkispjaldi og umbúðum sjálfstæðu hringrásardælunnar og í tæknigögnum sjálfstæðu 
hringrásardælunnar sem hér segir: „EEI ≤ 0,[xx]“,

b)  skulu eftirfarandi upplýsingar veittar á sjálfstæðum hringrásardælum og á hringrásardælum sem eru 
felldar inn í vörur: „Viðmiðunin fyrir orkunýtnustu hringrásardælurnar er EEI ≤ 0,20.“,

c)  skulu upplýsingar um sundurhlutun, endurvinnslu eða förgun þegar íhlutir og efni eru úr sér gengin, 
tiltækar meðhöndlunarstöðvum fyrir sjálfstæðar hringrásardælur og hringrásardælur sem eru felldar 
inn í vörur,

d)  skulu eftirfarandi upplýsingar gefnar á umbúðum og í gögnum um hringrásardælur fyrir drykkjarvatn: 
„Þessi hringrásardæla er aðeins til notkunar fyrir drykkjarvatn“,

e)  að því er varðar hringrásardælur, sem eru felldar inn í vörur og settar á markað eigi síðar en 1. janúar 
2020 og koma í stað sams konar hringrásardælna sem felldar eru inn í vörur og settar á markað eigi 
síðar en 1. ágúst 2015 skal skýrt tekið fram á  vörunni sem í stað kemur eða umbúðum hennar fyrir 
hvaða vöru eða vörur hún er ætluð.

 Framleiðendur skulu veita upplýsingar um uppsetningu, notkun og viðhald á hringrásardælum til að 
lágmarka umhverfisáhrif þeirra.

 Ofangreindar upplýsingar skulu vera sýnilegar á vefsetrum með opnum aðgangi sem framleiðendur 
hringrásardælna halda úti.

2.  Frá 1. ágúst 2015 skal orkunýtnistuðull hringrásardælna sem felldar eru inn í vörur, reiknaður í samræmi 
við II. viðauka, gefinn upp á merkispjaldi hringrásardælunnar og í tæknigögnum vörunnar sem hér segir: 
„EEI ≤ 0,[xx]“.“,

2)  Í stað 2. liðar II. viðauka komi eftirfarandi:

„2  AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ ÚTREIKNING ORKUNÝTNISTUÐULS

Aðferðafræðin við útreikning orkunýtnistuðuls hringrásardælna er sem hér segir:

1.  Sjálfstæðar hringrásardælur með hlífðarhúsi skulu mældar sem heil eining,

 Sjálfstæðar hringrásardælur án hlífðarhúss skulu mældar með sams konar hlífðarhúsi og þeim sem áætlað 
er að þær verði notaðar í,

 Hringrásardælur sem eru felldar inn í vörur skulu teknar úr vörunni og mældar með viðmiðunarhlífðarhúsi,

 Hringrásardælur án hlífðarhúss sem eru ætlaðar til að vera felldar inn í vöru skulu mældar með 
viðmiðunarhlífðarhúsi,

 þar sem „viðmiðunarhlífðarhús“: hlífðarhús fyrir dælu frá framleiðanda með inn- og úttaksopum á sama 
ási og hannað til að tengjast við leiðslukerfi í hitunarkerfi eða innri rásar kælidreifingarkerfis.

2.  Þegar hringrásardæla hefur fleiri en eina þrýstings- og rennslisstillingu skal mæla hringrásardæluna á 
hámarksstillingu.

 „Þrýstingur“ (H): þrýstingur (í metrum) sem hringrásardælan myndar á vinnslustaðnum sem tilgreindur er.

 „Rennsli“ (Q): rúmmál vatnsrennslis í gegnum hringrásardæluna (m3/klst.).

3.  Finna skal staðinn þar sem Q · H er í hámarki og skilgreina rennsli og þrýsting á þeim stað sem: Q100 % og 
H100 %.



16.5.2013 Nr. 28/297EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4.  Reikna skal vökvaaflið Phyd á þessum stað.

 „Vökvaafl“: er skilgreint sem margfeldi rennslis (Q), þrýstings (H) og fasta.

 „Phyd“: vökvaafl sem hringrásardælan flytur í vökvann sem dælt er á tilgreinda vinnslustaðnum (í vöttum).

5.  Reikna skal viðmiðunaraflið sem:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · P
hyd), 1 W ≤ Phyd ≤ 2500 W

 „Viðmiðunarafl“: hlutfall vökvaafls og aflþarfar hringrásardælu, að teknu tilliti til þess hversu mikið 
orkunýtni hringrásardælu er háð stærð dælunnar.

 „Pref“: viðmiðunarafl hringrásardælunnar (í vöttum) við tiltekinn þrýsting og rennsli.

6.  Skilgreina skal viðmiðunareftirlitsferilinn sem beina línu milli punktanna:

(Q100 %, H100 %) og ( Q0 %,
H100 % )2

7.  Velja skal stillingu á hringrásardælunni sem tryggir að á valda ferlinum nái hringrásardælan Q · H = hæsti 
punktur. Hvað varðar hringrásardælur sem eru felldar inn í vörur skal fylgja viðmiðunareftirlitsferlinum 
með því að stilla kerfisferil og hraða hringrásardælu.

 „Kerfisferill“: samband rennslis og þrýstings (H = f(Q)) vegna núnings í hitunar- eða kælidreifingarkerfinu, 
eins og sýnt er á eftirfarandi línuriti:

Kerfisferill
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8.  Mæla skal P1 og H þegar rennslið er:

Q100 %, 0,75 · Q100 %, 0,5 · Q100 %, 0,25 · Q100 %

 „P1“: rafaflþörf hringrásardælunnar (í vöttum) á tilgreinda vinnslustaðnum.

9.  Reiknið PL á eftirfarandi hátt:

PL =
Href · P1,meas, ef Hmeas ≤ Href

Hmeas

PL = P1,meas, ef Hmeas > Href

 þar sem Href er þrýstingurinn á viðmiðunareftirlitsferlinum við mismunandi rennsli.

10.  Nota skal mæligildi PL og þessa álagslýsingu:

Rennsli [%] Tími [%]

100 6

75 15

50 35

25 44

 Reikna skal vegið meðalafl PL,avg sem:

PL,avg = 0,06 · PL, 100 % + 0,15 · PL, 75 % + 0,35 · PL, 50 % + 0,44 · PL, 25 %

 Reikna skal orkunýtnistuðul (1) sem:

EEI =
PL,avg

· C20 %, þar sem C20 % = 0,49
Pref

 Að undanskildum hringrásardælum sem eru felldar inn í vörur hannaðar fyrir ytri rásir í sólarvarmakerfum 
og varmadælum, þar sem orkunýtnistuðull er reiknaður sem:

 þar sem C20 % = 0,49 og ns er tilgreindur snúningshraði skilgreindur sem

 

 þar sem

ns [rpm]: tilgreindur snúningshraði hringrásardælu,

n100 % er snúningshraði í snún./mín. (rpm), sem í þessu sambandi er skilgreindur fyrir Q100 % og H100 %.”

(1) CXX% er kvörðunarstuðull sem tryggir að þegar kvörðunarstuðullinn er ákvarðaður eru aðeins XX% hringrásardælna af tiltekinni 
gerð sem hafa orkunýtnistuðul ≤ 0,20.

_________________


