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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/314 

av 21. februar 2019 

om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse 

personbiler med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslipps-

standarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 12 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 14. mai 2018 innga leverandøren SEG Automotive Germany GmbH en søknad om godkjenning av den 

høyeffektive 48 V motorgeneratoren (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer for M1-kjøretøyer som en miljø-

innovasjon. Søknaden er blitt vurdert i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(2). 

2) 48 V motorgeneratoren er en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som omsetter elektrisk 

energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en standard 

vekselstrømsgenerator. Søknaden gjaldt komponentens generatorfunksjon. 

3) Søkeren foreslo to ulike metoder for å bestemme systemets totale virkningsgrad, der virkningsgraden til 48 V 

motorgeneratoren kombineres med virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren. Med den første metoden 

beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V/12 V DC/DC-omformeren hver for seg, mens med den 

andre metoden beregnes virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V/12 V DC/DC-omformer (kombinert 

metode). Begge prøvingsmetodene er i samsvar med de tekniske retningslinjene for utarbeiding av søknader om 

godkjenning av innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009. Sammenlignet med prøvingsmetoden 

definert i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785(3) om godkjenning av effektive 12 V-motor-

generatorer er det i prøvingsmetodene for 48 V motorgeneratorer angitt en annen spenning og prøvestrøm, for å ta 

hensyn til særtrekkene ved 48 V motorgeneratoren. 

4) Opplysningene i søknaden viser at vilkårene og kriteriene nevnt i artikkel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 og i artikkel 

2 og 4 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 er oppfylt i begge de foreslåtte eksempelstudiene. Derfor bør SEG 

Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i 

M1-kjøretøyer godkjennes som en miljøinnovasjon. 

5) Prøvingsmetodene for bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, bør godkjennes. Bare en utslipps-

reduksjon som er sertifisert på grunnlag av en av de to prøvingsmetodene angitt i denne beslutningen, kan tas i 

betraktning ved bestemmelse av en produsents spesifikke utslipp i henhold til forordning (EC) nr. 443/2 009.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 22.2.2019, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2020 av  

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 194 av 25. juli 2011, s. 19). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i 

personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20). 
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6) For å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V 

motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, er det nødvendig å definere den referanseteknologien som 

generatorfunksjonens virkningsgrad skal vurderes opp mot. På bakgrunn av ekspertvurderinger bør en vekselstrøms-

generator med 67 % virkningsgrad brukes som referanseteknologi ved bestemmelse av CO2-utslippsreduksjonen i 

henhold til denne beslutningen. 

7) Når det gjelder hybride M1-kjøretøyer, er prøvingsmetodene basert på visse vilkår som er gyldige bare for kjøretøyer der 

det er tillatt å bruke ukorrigerte målinger, som for eksempel drivstofforbruket eller CO2-utslippene som måles ved type 

1-prøvingen angitt i vedlegg 8 til UN-ECE-reglement nr. 101. Dette er grunnen til at denne beslutningen omfatter alle 

M1-kjøretøyer med forbrenningsmotor, men bare visse hybride M1-kjøretøyer. 

8) Utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) 

med 48 V/12 V DC/DC-omformer, kan delvis påvises med prøvingen omhandlet i vedlegg XII til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008(4). Det må derfor sikres at det tas hensyn til denne delvise dekningen i prøvingsmetoden 

for påvisning av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med motorgeneratoren. 

9) Dersom typegodkjenningsmyndigheten finner at SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer ikke oppfyller vilkårene for sertifisering, bør søknaden om sertifisering av 

utslippsreduksjonen avslås. 

10) Denne beslutningen bør gjelde til og med 2020 med hensyn til prøvingsprosedyren nevnt i vedlegg XII til kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008. Med virkning fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes på grunnlag av 

prøvingsprosedyren fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(5). 

11) For å fastsette den generelle miljøinnovasjonskoden som skal brukes i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen 

i samsvar med vedlegg I, VIII og IX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(6), bør det angis en individuell 

kode som skal brukes for SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Teknologien som brukes i SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V 

DC/DC-omformer, godkjennes som innovativ teknologi som definert i artikkel 12 i forordning (EC) nr. 443/2 009, forutsatt at 

den innovative teknologien er montert i M1-kjøretøyer med bensinmotor eller i hybride M1-kjøretøyer der vilkårene angitt i 

punkt 6.3.2 nr. 2 eller 3 i vedlegg 8 til UNECE-reglement 101 er oppfylt. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutningen menes med 48 V motorgenerator en reversibel maskin som kan fungere enten som en elektrisk motor som 

omsetter elektrisk energi til mekanisk energi, eller som en generator som omsetter mekanisk energi til elektrisk energi, som en 

standard vekselstrømsgenerator. Denne beslutningen gjelder komponentens generatorfunksjon. 

  

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 2008 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6), og om 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer (EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjons-

forordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og 

deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (rammedirektiv) (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1). 
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Artikkel 3 

Søknad om sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. En produsent kan søke om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V 

motorgeneratorer (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH som er beregnet på bruk i 

M1-kjøretøyer som oppfyller vilkårene i artikkel 1. 

2. En søknad om sertifisering av utslippsreduksjonen som oppnås med en eller flere høyeffektive 48 V motorgeneratorer 

(BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal ledsages av en uavhengig verifiserings-

rapport som bekrefter at terskelen for CO2-utslippsreduksjon på 1 g CO2/km fastsatt i artikkel 9 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 725/2 011 er overholdt. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal avvise søknaden om sertifisering dersom den finner at motorgeneratorene med 

omformer er montert i kjøretøyer som ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 1, eller dersom CO2-utslippsreduksjonen ligger 

under terskelen fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 4 

Sertifisering av CO2-utslippsreduksjon 

1. Reduksjonen i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-

omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, skal bestemmes med en av de to metodene angitt i vedlegget. 

2. Når en produsent med hensyn til én kjøretøyversjon søker om sertifisering av CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 

mer enn én høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer fra SEG Automotive Germany GmbH, 

skal typegodkjenningsmyndigheten fastsette hvilken av de prøvde motorgeneratorene med omformer som gir den laveste CO2-

utslippsreduksjonen, og registrere denne utslippsreduksjonen i den relevante typegodkjenningsdokumentasjonen. Denne verdien 

skal også angis i samsvarssertifikatet i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2 011. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal registrere verifiseringsrapporten og prøvingsresultatene som utslippsreduksjonen ble 

bestemt på grunnlag av, og skal stille denne informasjonen til rådighet for Kommisjonen på anmodning. 

Artikkel 5 

Miljøinnovasjonskode 

Miljøinnovasjonskode 27 skal angis i typegodkjenningsdokumentasjonen når det vises til denne beslutningen i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011. 

Artikkel 6 

Anvendelse 

Denne beslutningen får anvendelse til 31. desember 2020. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne beslutningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Metode for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med SEG Automotive Germany GmbHs 

høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer montert i kjøretøyer som 

oppfyller vilkårene i artikkel 1 

1. INNLEDNING 

For at det skal være mulig å bestemme den CO2-utslippsreduksjonen som kan tilskrives bruken av generatorfunksjonen i 

SEG Automotive Germany GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-omformer, 

heretter kalt 48 V motorgenerator eller motorgenerator, med 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i kjøretøyer som 

oppfyller vilkårene i artikkel 1, må følgende angis: 

1) Prøvingsforhold. 

2) Prøvingsutstyr. 

3) Prosedyre for å bestemme den totale virkningsgraden. 

4) Prosedyre for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. 

5) Prosedyre for å bestemme usikkerheten ved CO2-utslippsreduksjonen. 

To ulike metoder kan brukes for å bestemme CO2-utslippsreduksjonen. Disse metodene er beskrevet nedenfor. 

2. SYMBOLER, PARAMETRER OG ENHETER 

Latinske symboler 

CCO2
 — CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

CO2 — Karbondioksid 

CF — Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

h — Frekvens, som definert i tabell 1 

i — Antall driftspunkter 

I — Strømstyrke som målingen skal utføres ved [A] 

l — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V/12 V DC/DC-omformeren 

m — Antall målinger av prøveeksemplaret av 48 V motorgeneratoren 

M — Dreiemoment [Nm] 

n — Turtall [min– 1], som definert i tabell 1 

P — Effekt (W) 

sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Standardavvik for 48 V/12 V DC/DC-omformerens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηMG
 — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens virkningsgrad [%] 

sηMG̅̅ ̅̅ ̅̅  — Standardavvik for 48 V motorgeneratorens gjennomsnittlige virkningsgrad [%] 

sηTOT
 — Standardavvik for den totale virkningsgraden [%] 

sCCO2
 — Standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

U — Prøvespenning som målingen skal utføres ved [V] 

v — Gjennomsnittlig kjørehastighet i henhold til den nye europeiske kjøresyklusen (NEDC) [km/t] 

VPe — Faktisk effektforbruk [l/kWh], som definert i tabell 2 

Greske symboler 

Δ — Differanse 

ηB — Referansegeneratorens virkningsgrad [%] 
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ηDCDC — Virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V/12 V DC/DC-omformeren [%] 

ηMG — Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren [%] 

ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  — Gjennomsnittlig virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren ved driftspunkt i [%] 

ηTOT — Total virkningsgrad [%] 

Indeksbetegnelser 

Indeks i viser til driftspunkt. 

Indeks j viser til måling av prøveeksemplaret. 

MG — Motorgenerator 

m — Mekanisk 

RW — Reelle forhold 

TA — Typegodkjenningsforhold (NEDC) 

B — Referanseverdi 

3. METODE 1 («SEPARAT METODE») 

3.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren skal bestemmes i samsvar med ISO 8854:2012, med unntak av elementene 

angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. 

Den effektive 48 V motorgeneratorens strømstyrke skal defineres som halvparten av merkestrømmen for alle 

driftspunkter. For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes 

på 52 V. 

Tabell 1 

Driftspunkter 

Driftspunkt 

i 

Holdetid 

[s] 

Turtall 

ni [min– 1] 

Frekvens 

hi 

1 1 200 1 800 0,25 

2 1 200 3 000 0,40 

3 600 6 000 0,25 

4 300 10 000 0,10 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 1. 

Formel 1 

ηMGi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skal beregnes.  
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Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηMG) skal beregnes i samsvar med formel 2. 

Formel 2 

ηMG = ∑  hi

4

i=1

∙ ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅  

3.2. Virkningsgrad for 48 V/12 V DC-DC-omformeren 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal bestemmes under følgende forhold: 

— Utgangsspenning på 14,3 V 

— Utgangsstrøm lik 48 V/12 V DC/DC-omformerens nominelle effekt dividert med 14,3 V 

Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden 

som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt i ISO 8854:2012. 

Virkningsgraden til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal måles minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av 

alle målingene (ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes og brukes i beregningene fastsatt i nr. 3.3. 

3.3. Total virkningsgrad og reduksjon i mekanisk effekt 

Den totale virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal beregnes ved hjelp av 

formel 3. 

Formel 3 

ηTOT = ηMG × ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og NEDC-typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 4. 

Formel 4 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 5, og reduksjonen 

i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 6. 

Formel 5 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 6 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 
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3.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 7. 

Formel 7 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

Tabell 2 

Faktisk effektforbruk 

Type motor 
Faktisk effektforbruk (VPe) 

[l/kWh] 

Bensin 0 264 

Bensin med turbolader 0 280 

Diesel 0 220 
 

 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

Tabell 3 

Drivstoffomregningsfaktor 

Drivstofftype 
Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF) 

[g CO2/l] 

Bensin 2 330 

Diesel 2 640 
 

3.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 8. 

Formel 8 

sηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

sηMGi

√m
=

√
∑ (ηMGij

− ηMGi
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
m
j=1

m(m − 1)
 

Standardavviket for den effektive 48 V motorgeneratorens virkningsgrad (sηMG
) skal beregnes i samsvar med formel 9. 

Formel 9 

sηMG
= √∑ (hi ∙ SηMGi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
4
i=1   
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Standardavviket for 48 V / 12V DC/DC-omformerens virkningsgrad (sηDCDC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes i samsvar med formel 10. 

Formel 10 

sη
DC/DC

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
√

∑ (ηDC/DCij
− ηDC/DCi

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

1
j=1

l(l − 1)
 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren (sηMG
) og 48 V / 12V DC/DC-omformeren (sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) fører 

til en usikkerhet med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 11. 

Formel 11 

sCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
∙

VPe ∙ CF

v
∙ √(

sηMG

ηMG
)

2

+ (
sηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

ηDC/DC̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
)

2

 

4. METODE 2 («KOMBINERT METODE») 

4.1. Virkningsgrad for 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer 

Virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal bestemmes i samsvar med 

ISO 8854:2012, med unntak av elementene angitt i dette avsnittet. 

Det skal dokumenteres overfor typegodkjenningsmyndigheten at den effektive 48 V motorgeneratorens turtallsområder er 

i samsvar med dem som er angitt i tabell 1. 

Målingene skal utføres ved forskjellige driftspunkter, som angitt i tabell 1. Strømstyrken til den effektive 48 V 

motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer skal defineres som halvparten av 48 V / 12V DC/DC-omformerens 

merkestrøm for alle driftspunkter. 

Merkestrømmen for 48 V / 12V DC/DC-omformeren defineres som 48 V / 12V DC/DC-omformerens nominelle 

utgangseffekt dividert med 14,3 V. Den nominelle effekten til 48 V/12 V DC/DC-omformeren skal være den 

kontinuerlige utgangseffekten på 12 V-siden som produsenten av DC/DC-omformeren garanterer under forholdene angitt 

i ISO 8854:2012. 

For hvert turtall skal motorgeneratorens spenning og utgangsstrøm holdes konstant. Spenningen skal holdes på 52 V. 

Virkningsgraden ved hvert driftspunkt skal beregnes i samsvar med formel 12. 

Formel 12 

ηTOTi
=

60 ∙ Ui ∙ Ii

2π ∙ Mi ∙ ni
∙ 100 

Alle målinger av virkningsgrad skal utføres minst fem (5) ganger etter hverandre. Gjennomsnittet av målingene ved hvert 

driftspunkt (ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) skal beregnes. 

Generatorfunksjonens virkningsgrad (ηTOT) skal beregnes i samsvar med formel 13. 

Formel 13 

ηTOT = ∑  hi

4

i=1

∙ ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Måleoppstillingen må gjøre det mulig å måle virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren alene.  
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4.2. Dokumentasjon på at virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer er 

konservativt bestemt 

For at metoden angitt i nr. 4.1 skal kunne brukes til å bestemme ηTOT, må det dokumenteres at den virkningsgraden som 

med vilkårene angitt i nr. 4.1 oppnås for 48 V motorgeneratoren alene, er lavere enn den virkningsgraden som oppnås 

med vilkårene angitt i nr. 3.1. 

4.3. Reduksjon i mekanisk effekt 

Generatorfunksjonen i 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer gir en reduksjon i mekanisk effekt 

under virkelige forhold (ΔPmRW) og typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) som angitt i formel 14. 

Formel 14 

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA 

der reduksjonen i mekanisk effekt under virkelige forhold (ΔPmRW) skal beregnes i samsvar med formel 15, og 

reduksjonen i mekanisk effekt under typegodkjenningsforhold (ΔPmTA) skal beregnes i samsvar med formel 16. 

Formel 15 

ΔPmRW =
PRW

ηB
−

PRW

ηTOT
 

Formel 16 

ΔPmTA =
PTA

ηB
−

PTA

ηTOT
 

der 

PRW: effektbehovet under virkelige forhold [W], som er estimert til 750 W 

PTA: effektbehovet under NEDC-typegodkjenningsforhold [W], som er estimert til 350 W 

ηB: referansegeneratorens virkningsgrad [%], som er 67 % 

4.4. Beregning av CO2-utslippsreduksjon 

CO2-utslippsreduksjonen som oppnås med 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer, skal beregnes i 

samsvar med formel 17. 

Formel 17 

CCO2
= ΔPm ∙

VPe ∙ CF

v
 

der 

v: gjennomsnittlig kjørehastighet for NEDC [km/t], som er 33,58 km/t 

VPe: faktisk effektforbruk som angitt i tabell 2 

CF: Omregningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l], som definert i tabell 3 

4.5. Beregning av statistisk margin 

Den statistiske marginen for resultatene av prøvingsmetoden som følge av målingene skal kvantifiseres. For hvert 

driftspunkt skal standardavviket beregnes i samsvar med formel 18. 

Formel 18 

sηTOTi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
sηTOTi

√m
=

√
∑ (ηTOTij

− ηTOTi
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

2
m
j=1

m(m − 1)
 

  



Nr. 9/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2021 

 

 

Standardavviket for virkningsgraden til den effektive 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer (sηTOT
) 

skal beregnes i samsvar med formel 19. 

Formel 19 

sηTOT
= √∑ (hi ∙ sηTOTi̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
4

i=1

 

Standardavviket for virkningsgraden til 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-omformeren fører til en usikkerhet 

med hensyn til CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2
). Denne usikkerheten beregnes i samsvar med formel 20. 

Formel 20 

sCCO2
=

(PRW − PTA)

ηTOT
2 ∙

VPe ∙ CF

v
∙ sηTOT

 

5. AVRUNDING 

Den beregnede CO2-utslippsreduksjonen (CCO2
) og den statistiske marginen for CO2-utslippsreduksjonen (sCCO2

) skal 

avrundes til høyst to desimaler. 

Hver verdi som brukes i beregningen av CO2-utslippsreduksjonen, kan brukes uten avrunding eller må avrundes til det 

minste antallet desimaler som gjør at den maksimale totalvirkningen (dvs. den samlede virkningen av alle avrundede 

verdier) på utslippsreduksjonen blir lavere enn 0,25 g CO2/km. 

6. STATISTISK SIGNIFIKANS (for begge metoder) 

For hver type, variant og versjon av et kjøretøy utstyrt med den effektive 48 V motorgeneratoren skal det dokumenteres at 

usikkerheten ved den CO2-utslippsreduksjonen som er beregnet i samsvar med formel 6 eller 17, ikke er større enn 

forskjellen mellom den samlede CO2-utslippsreduksjonen og minsteterskelen for utslippsreduksjon angitt i artikkel 9 nr. 1 

i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011(1) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 (se formel 21). 

Formel 21 

MT < CCO2
− sCCO2

− ΔCO2m
 

der 

MT: minsteterskel [g CO2/km] 

CCO2
: samlet CO2-utslippsreduksjon [g CO2/km] 

sCCO2
: standardavvik for den samlede CO2-utslippsreduksjonen [g CO2/km] 

ΔCO2m
: CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen mellom den effektive 48 V motor-

generatoren med 48 V / 12V DC/DC-omformer og referansegeneratoren. Til ΔCO2m
 skal dataene i tabell 4 

benyttes. 

Tabell 4 

CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den ekstra massen 

Drivstofftype 

CO2-korreksjonskoeffisient på grunn av den positive masseforskjellen  

(ΔCO2m
) 

[g CO2 / km] 

Bensin 0,0277 · Δm 

Diesel 0,0383 · Δm 
 

  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og 

sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57). 
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Δm (i tabell 4) er den ekstra massen som følge av monteringen av 48 V motorgeneratoren og 48 V / 12V DC/DC-

omformeren. Det er den positive forskjellen mellom massen av 48 V motorgeneratoren med 48 V / 12V DC/DC-

omformer og referansegeneratorens masse. Referansegeneratorens masse er 7 kg. Den ekstra massen skal verifiseres og 

skal bekreftes i verifiseringsrapporten som skal framlegges for typegodkjenningsmyndigheten sammen med søknaden om 

sertifisering. 

 __________  


