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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/31/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαρτίου 2002

για εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών κλιµατιστικών

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου
1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών
πόρων των οικιακών συσκευών µε την επισήµανση και την παροχή
οµοιόµορφων πληροφοριών σχετικά µε τα προϊόντα (1), και ιδίως τα
άρθρα 9 και 12,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύµφωνα µε την οδηγία 92/75/ΕΟΚ απαιτείται από την
Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές οδηγίες για τις διάφορες
οικιακές συσκευές, στις οποίες περιλαµβάνονται τα κλιµατι-
στικά.

(2) Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα κλιµατιστικά
αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό της συνολικής οικιακής
ζήτησης ενέργειας στην Κοινότητα. Είναι σηµαντικά τα
περιθώρια µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των
συσκευών αυτών.

(3) Τα εναρµονισµένα πρότυπα είναι τεχνικές προδιαγραφές που
εκδίδουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης, οι οποίοι
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 98/34/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση διαδικασίας πληρο-
φόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανο-
νισµών (2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/
48/ΕΚ (3) και σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµ-
µές για τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των οργα-
νισµών αυτών που υπογράφηκαν στις 13 Νοεµβρίου 1984,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν.

(4) Τα κράτη µέλη πρέπει να δίδουν πληροφορίες σχετικά µε τις
εκποµπές θορύβου, όταν απαιτείται, σύµφωνα µε την οδηγία
86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 1986,
όσον αφορά τον αερόφερτο θόρυβο τον οποίο εκπέµπουν οι
οικιακές συσκευές (4).

(5) Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που ιδρύθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα συνδεόµενα µε το ηλεκτρικό
δίκτυο οικιακά κλιµατιστικά όπως ορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα

EN 255-1, EN 814-1 και στα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 2.

∆εν εφαρµόζεται στις ακόλουθες συσκευές:

— συσκευές που είναι επίσης δυνατόν να καταναλώνουν ενέργεια
από άλλες πηγές,

— συσκευές αέρα-νερού και νερού-νερού,

— µονάδες µε ισχύ εξόδου (ψυκτική ισχύ) µεγαλύτερη από 12
kW.

Άρθρο 2

1. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδη-
γίας προκύπτουν από µετρήσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε
εναρµονισµένα πρότυπα, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) κατόπιν εντολής της Επι-
τροπής σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ και των οποίων οι
αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για τα οποία τα κράτη έχουν
δηµοσιεύσει τους αριθµούς αναφοράς των εθνικών προτύπων για
τη µεταφορά των εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων στο εσωτε-
ρικό τους δίκαιο.

Οι διατάξεις που προβλέπονται στα παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της
παρούσας οδηγίας µε βάση τις οποίες απαιτείται η παροχή των
πληροφοριών σχετικά µε τον θόρυβο ισχύουν µόνο όταν οι πληρο-
φορίες αυτές απαιτούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
άρθρο 3 της οδηγίας 86/594/ΕΟΚ. Οι µετρήσεις γι’ αυτές τις
πληροφορίες διενεργούνται σύµφωνα µε την οδηγία αυτή.

2. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα οδηγία έχουν
την ίδια έννοια µε αυτή των όρων της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγρα-
φος 3 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιλαµβάνει:

α) όνοµα/επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή·

β) γενική περιγραφή του µοντέλου, επαρκή για να αναγνωρίζεται
ως µονοσήµαντο και εύκολα·

γ) πληροφορίες, συνοδευόµενες από σχέδια κατά περίπτωση, σχε-
τικά µε τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του µοντέλου,
εκείνα ιδίως που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την κατα-
νάλωση ενέργειας·

δ) εκθέσεις των σχετικών δοκιµών µέτρησης που διενεργήθηκαν
σύµφωνα µε τις διαδικασίες δοκιµών των εναρµονισµένων προ-
τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρού-
σας οδηγίας·

(1) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.
(3) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.
(4) ΕΕ L 344 της 6.12.1986, σ. 24.
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ε) ενδεχοµένως, οδηγίες χρήσης.

Όταν οι πληροφορίες για συγκεκριµένο συνδυαστικό µοντέλο
έχουν προκύψει από υπολογισµό µε βάση τη µελέτη ή/και
παρεκβολή από άλλους συνδυασµούς, στην τεκµηρίωση πρέπει
να περιλαµβάνονται οι λεπτοµέρειες αυτών των υπολογισµών
ή/και παρεκβολών καθώς και δοκιµές που εκτελέστηκαν για την
επαλήθευση της ακρίβειας των υπολογισµών (Λεπτοµέρειες του
µαθηµατικού µοντέλου για τον υπολογισµό της απόδοσης των
διαιρούµενων συστηµάτων, καθώς και των µετρήσεων που εκτε-
λέστηκαν για την επαλήθευση του µαθηµατικού µοντέλου).

2. Η ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
οδηγίας 92/75/ΕΟΚ καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας
οδηγίας.

Η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται εξωτερικώς, στην εµπρόσθια ή την
πάνω πλευρά της συσκευής, έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατή και
όχι επικαλυµµένη.

3. Το περιεχόµενο και η µορφή του δελτίου που προβλέπεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ καθορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

4. Όταν οι συσκευές προσφέρονται προς πώληση, µίσθωση ή
χρηµατοδοτική µίσθωση µέσω εντύπων ή γραπτών ανακοινώσεων ή
µε άλλα µέσα ώστε να εξυπακούεται ότι ο δυνητικός καταναλωτής
δεν θα έχει τη δυνατότητα να δει εκτεθειµένη τη συσκευή, όπως
π.χ. γραπτή προσφορά, κατάλογο ταχυδροµικής παραγγελίας,
διαφηµίσεις στο Internet ή σε άλλα ηλεκτρονικά µέσα, πρέπει να
κοινοποιούνται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

5. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της συσκευής που καθορίζεται
σύµφωνα µε το παράρτηµα IV.

Άρθρο 4

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν µεταβατικώς, µέχρι την 30ή Ιουνίου
2003, τη διάθεση στην αγορά, την εµπορία ή/και την έκθεση
προϊόντων, καθώς και τη διανοµή των αναφεροµένων στο άρθρο 3

παράγραφος 4 ανακοινώσεων, που δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουα-
ρίου 2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµο-
σίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η ΕΤΙΚΕΤΑ

Σχέδιο της ετικέτας

1. Η ετικέτα πρέπει να είναι στην ανάλογη γλώσσα που επιλέγεται από τις ακόλουθες εικονογραφήσεις:
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Ετικέτα για συσκευές µόνον ψύξης — Ετικέτα 1
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Ετικέτα για συσκευές ψύξης/θέρµανσης — Ετικέτα 2
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2. Οι σηµειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται:

Σηµειώσεις

I. Όνοµα/επωνυµία του προµηθευτή ή εµπορικό σήµα.

II. Αναγνωριστικό µοντέλου του προµηθευτή.

Για συσκευές διαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες, το αναγνωριστικό µοντέλου της εσωτερικής και της εξωτερικής
µονάδας του συνδυασµού για το οποίο ισχύουν τα κατωτέρω αναφερόµενα δεδοµένα.

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου, ή συνδυασµού, που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV. Το
ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε το αντίστοιχο γράµµα ενεργειακής τάξης.

Το ύψος του βέλους που περιέχει το ενδεικτικό γράµµα πρέπει να µην είναι µικρότερο — και όχι µεγαλύτερο του
διπλάσιου — του ύψους των βελών των διαφόρων τάξεων.

IV. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων υπό το πρόγραµµα απονοµής κοινοτικού οικολογικού σήµατος, εάν για το
µοντέλο έχει χορηγηθεί «οικολογικό σήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρηµένου κοινοτικού συστήµατος
απονοµής οικολογικού σήµατος (1), επιτρέπεται να προστεθεί εδώ αντίγραφο του οικολογικού σήµατος.

V. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας που υπολογίζεται µε βάση την ισχύ εισόδου, όπως καθορίζεται στα αναφερό-
µενα στο άρθρο 2 εναρµονισµένα πρότυπα, πολλαπλασιασµένη µε τον ετήσιο µέσο όρο 500 ωρών λειτουργίας ψύξης
υπό πλήρες φορτίο, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονι-
σµένων προτύπων («µέτριες» συνθήκες T1).

VI. Η ψυκτική ισχύς ορίζεται ως ψυκτική ικανότητα της συσκευής σε kW κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο,
καθοριζόµενη σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων («µέτριες»
συνθήκες T1).

VII. Βαθµός ενεργειακής απόδοσης (EER) της συσκευής κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο, όπως καθορίζεται
σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων («µέτριες» συνθήκες T1).

VIII. Τύπος συσκευής: µόνον ψυκτικό, ψυκτικό/θερµαντικό. Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε
τον αντίστοιχο τύπο.

IX. Μέθοδος ψύξης: αερόψυκτο, υδρόψυκτο.

Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε τον αντίστοιχο τύπο.

X. Μόνον για συσκευές µε δυνατότητα θέρµανσης (ετικέτα 2), η θερµαντική ισχύς ορίζεται ως θερµαντική ικανότητα της
συσκευής σε kW κατά τη λειτουργία θέρµανσης υπό πλήρες φορτίο, καθοριζόµενη σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών
των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων (συνθήκες T1 + 7C).

XI. Μόνον για συσκευές µε δυνατότητα θέρµανσης (ετικέτα 2), η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τη λειτουργία θέρµανσης
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙV, εκφραζόµενη σε κλίµακα από Α (υψηλή) µέχρι G (χαµηλή) και καθοριζόµενη σύµφωνα µε
τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων (συνθήκες T1 + 7C). Εάν η
δυνατότητα θέρµανσης παρέχεται µε αντίσταση, ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) έχει την τιµή 1.

XII. Κατά περίπτωση, θόρυβος στο κανονικό πρόγραµµα σύµφωνα µε την οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου.

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι µε τους παραπάνω περιγραφόµενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.

Εκτύπωση

3. Κατωτέρω καθορίζονται ορισµένα θέµατα που αφορούν την ετικέτα:

Χρησιµοποιούµενα χρώµατα:

CMYK — κυανό, πορφυρό, κίτρινο, µαύρο.

Ex. 07X0: 0 % κυανό, 70 % πορφυρό, 100 % κίτρινο, 0 % µαύρο.

Βέλη

A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Χρώµα της γραµµής πλαισίου: X070.

Το χρώµα του φόντου για το βέλος ένδειξης της τάξης ενεργειακής απόδοσης είναι µαύρο.

Όλο το κείµενο µε µαύρα γράµµατα. Το φόντο είναι λευκό.

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Το δελτίο πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να δίδονται υπό µορφή πίνακα ο οποίος να
καλύπτει διάφορα µοντέλα που διατίθενται από τον ίδιο προµηθευτή, οπότε και δίδονται µε τη σειρά που περιγράφεται κατωτέρω
ή παρατίθενται πλησίον της περιγραφής της συσκευής:

1. Εµπορικό σήµα του προµηθευτή.

2. Αναγνωριστικό µοντέλου του προµηθευτή.

Για συσκευές διαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες, το αναγνωριστικό µοντέλου της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας
του συνδυασµού για το οποίο ισχύουν τα κατωτέρω αναφερόµενα δεδοµένα.

3. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του µοντέλου που καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα IV. Εκφράζεται ως «τάξη
ενεργειακής απόδοσης σε κλίµακα από Α (Υψηλή ενεργειακή απόδοση) µέχρι G (Χαµηλή ενεργειακή απόδοση)». Όταν η
πληροφορία αυτή παρέχεται υπό µορφή πίνακα επιτρέπεται να εκφράζεται αλλιώς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές πως
η κλίµακα κυµαίνεται από Α (Υψηλή ενεργειακή απόδοση) µέχρι G (Χαµηλή ενεργειακή απόδοση).

4. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται υπό µορφή πίνακα και όταν σε ορισµένες από τις συσκευές του πίνακα έχει απονεµηθεί
«οικολογικό σήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, επιτρέπεται να περιλαµβάνεται
εδώ η πληροφορία αυτή. Στην περίπτωση αυτή, στην επικεφαλίδα της σχετικής γραµµής αναφέρεται «οικολογικό σήµα
Ευρωπαϊκής Ένωσης» και η σχετική εγγραφή αποτελείται από αντίγραφο του οικολογικού σήµατος. Η διάταξη αυτή τελεί
υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων που προβλέπονται υπό το πρόγραµµα απονοµής του κοινοτικού οικολογικού
σήµατος.

5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογιζόµενη µε βάση µέσο όρο χρήσης 500 ωρών ετησίως, η οποία καθορίζεται
σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών που αναφέρονται στο άρθρο 2 («µέτριες» συνθήκες Τ1), όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι
σηµείωση V.

6. Η ψυκτική ισχύς ορίζεται ως ψυκτική ικανότητα της συσκευής σε kW κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο,
καθοριζόµενη σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων («µέτριες»
συνθήκες T1), όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείωση VI.

7. Βαθµός ενεργειακής απόδοσης (EER) της συσκευής κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο, όπως καθορίζεται
σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων («µέτριες» συνθήκες T1).

8. Τύπος συσκευής: µόνον ψυκτικό, ψυκτικό/θερµαντικό.

9. Μέθοδος ψύξης: αερόψυκτο, υδρόψυκτο.

10. Μόνον για συσκευές µε δυνατότητα θέρµανσης (ετικέτα 2), η θερµαντική ισχύς ορίζεται ως θερµαντική ικανότητα της
συσκευής σε kW κατά τη λειτουργία θέρµανσης υπό πλήρες φορτίο, καθοριζόµενη σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των
αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων (συνθήκες T1 + 7C), όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείωση X.

11. Μόνον για συσκευές µε δυνατότητα θέρµανσης, η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τη λειτουργία θέρµανσης σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙV, εκφραζόµενη σε κλίµακα από Α (υψηλή) µέχρις G (χαµηλή) και καθοριζόµενη σύµφωνα µε τις µεθόδους
δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων (συνθήκες T1 + 7C), όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι
σηµείωση XΙ. Εάν η δυνατότητα θέρµανσης παρέχεται µε αντίσταση, ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) έχει την
τιµή 1.

12. Κατά περίπτωση, θόρυβος στο κανονικό πρόγραµµα σύµφωνα µε την οδηγία 86/594/ΕΟΚ.

13. Οι προµηθευτές επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνουν επιπλέον πληροφορίες υπό τα σηµεία 5 µέχρι 8 µε βάση άλλες συνθήκες
δοκιµών που καθορίσθηκαν σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων.

Εάν στο δελτίο περιλαµβάνεται έγχρωµο ή ασπρόµαυρο αντίγραφο της ετικέτας, πρέπει να προστίθενται µόνον οι επιπλέον
πληροφορίες.

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι µε τους παραπάνω περιγραφόµενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

Οι κατάλογοι ταχυδροµικών παραγγελιών, κοινοποιήσεις, γραπτές προσφορές, διαφηµίσεις στο Internet ή σε άλλα ηλεκτρονικά
µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, καθώς και προσφορές για εντοιχιζόµενους φούρνους σε έπιπλα κουζίνας
πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες µε την καθοριζόµενη κατωτέρω σειρά:

[Όπως στο παράρτηµα II]

Σηµείωση:

Οι ισοδύναµοι µε τους παραπάνω περιγραφόµενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτηµα V.
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Τάξη ενεργειακής απόδοσης ∆ιαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες συσκευές

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Συσκευές µονοµπλόκ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

1. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης συσκευής καθορίζεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες, όπου ο βαθµός ενεργειακής
απόδοσης (EER) καθορίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο 2 εναρµονισµένων προτύπων
υπό «µέτριες» συνθήκες Τ1:

Πίνακας 1 — Αερόψυκτα κλιµατιστικά

Πίνακας 1.1.

A 3,20 < EER

B 3,20 ≥ EER > 3,00

C 3,00 ≥ EER > 2,80

D 2,80 ≥ EER > 2,60

E 2,60 ≥ EER > 2,40

F 2,40 ≥ EER > 2,20

G 2,20 ≥ EER

Πίνακας 1.2.

A 3,00 < EER

B 3,00 ≥ EER > 2,80

C 2,80 ≥ EER > 2,60

D 2,60 ≥ EER > 2,40

E 2,40 ≥ EER > 2,20

F 2,20 ≥ EER > 2,00

G 2,00 ≥ EER

(1) Κλιµατιστικές µονάδες µονοµπλόκ «δύο αγωγών» (εµπορικώς γνωστές ως «κλιµα-
τιστικά µονοµπλόκ») που ορίζονται ως «κλιµατιστικά τοποθετηµένα εξ ολοκλή-
ρου στον κλιµατιζόµενο χώρο, συνδεόµενα µε τον εξωτερικό χώρο µε δύο
αγωγούς, έναν για την εισαγωγή και έναν για την απαγωγή αέρα προς/από το
συµπυκνωτή» ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον πίνακα 1.2 µε διορθωτικό συντε-
λεστή – 0,4.
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Τάξη ενεργειακής απόδοσης Συσκευές µονού αγωγού

Τάξη ενεργειακής απόδοσης ∆ιαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες συσκευές

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Συσκευές µονοµπλόκ

Πίνακας 1.3.

A 2,60 < EER

B 2,60 ≥ EER > 2,40

C 2,40 ≥ EER > 2,20

D 2,20 ≥ EER > 2,00

E 2,00 ≥ EER > 1,80

F 1,80 ≥ EER > 1,60

G 1,60 ≥ EER

Πίνακας 2 — Υδρόψυκτα κλιµατιστικά

Πίνακας 2.1.

A 3,60 < EER

B 3,60 ≥ EER > 3,30

C 3,30 ≥ EER > 3,10

D 3,10 ≥ EER > 2,80

E 2,80 ≥ EER > 2,50

F 2,50 ≥ EER > 2,20

G 2,20 ≥ EER

Πίνακας 2.2.

A 4,40 < EER

B 4,40 ≥ EER > 4,10

C 4,10 ≥ EER > 3,80

D 3,80 ≥ EER > 3,50

E 3,50 ≥ EER > 3,20

F 3,20 ≥ EER > 2,90

G 2,90 ≥ EER
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Τάξη ενεργειακής απόδοσης ∆ιαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες συσκευές

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Συσκευές µονοµπλόκ (1)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης Συσκευές µονού αγωγού

2. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας θέρµανσης καθορίζεται σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες:

όπου ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) καθορίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους δοκιµών των αναφεροµένων στο άρθρο
2 εναρµονισµένων προτύπων σε συνθήκες T1 + 7C.

Πίνακας 3 — Αερόψυκτα κλιµατιστικά — λειτουργία θέρµανσης

Πίνακας 3.1.

A 3,60 < COP

B 3,60 ≥ COP > 3,40

C 3,40 ≥ COP > 3,20

D 3,20 ≥ COP > 2,80

E 2,80 ≥ COP > 2,60

F 2,60 ≥ COP > 2,40

G 2,40 ≥ COP

Πίνακας 3.2.

A 3,40 < COP

B 3,40 ≥ COP > 3,20

C 3,20 ≥ COP > 3,00

D 3,00 ≥ COP > 2,60

E 2,60 ≥ COP > 2,40

F 2,40 ≥ COP > 2,20

G 2,20 ≥ COP

(1) Κλιµατιστικές µονάδες µονοµπλόκ «δύο αγωγών» (εµπορικώς γνωστές ως «κλιµα-
τιστικά µονοµπλόκ») που ορίζονται ως «κλιµατιστικά τοποθετηµένα εξ ολοκλή-
ρου στον κλιµατιζόµενο χώρο, συνδεόµενα µε τον εξωτερικό χώρο µε δύο
αγωγούς, έναν για την εισαγωγή και έναν για την απαγωγή αέρα προς/από το
συµπυκνωτή» ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον πίνακα 1.2 µε διορθωτικό συντε-
λεστή – 0,4.

Πίνακας 3.3.

A 3,00 < COP

B 3,00 ≥ COP > 2,80

C 2,80 ≥ COP > 2,60

D 2,60 ≥ COP > 2,40

E 2,40 ≥ COP > 2,10

F 2,10 ≥ COP > 1,80

G 1,80 ≥ COP
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Τάξη ενεργειακκής
απόδοσης

∆ιαιρούµενες και πολυδιαιρούµενες συσκευές

Τάξη ενεργειακκής
απόδοσης

Συσκευές µονοµπλόκ

Πίνακας 4 — Υδρόψυκτα κλιµατιστικά — λειτουργία θέρµανσης

Πίνακας 4.1.

A 4,00 < COP

B 4,00 ≥ COP > 3,70

C 3,70 ≥ COP > 3,40

D 3,40 ≥ COP > 3,10

E 3,10 ≥ COP > 2,80

F 2,80 ≥ COP > 2,50

G 2,50 ≥ COP

Πίνακας 4.2.

A 4,70 < COP

B 4,70 ≥ COP > 4,40

C 4,40 ≥ COP > 4,10

D 4,10 ≥ COP > 3,80

E 3,80 ≥ COP > 3,50

F 3,50 ≥ COP > 3,20

G 3,20 ≥ COP
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Σηµείωση
Ετικέτα

Παράρτηµα I

∆ελτίο και
ταχυδροµική
παραγγελία

Παραρτήµατα II
και III

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Οι ισοδύναµοι στα ελληνικά όροι στις άλλες επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας είναι οι ακόλουθοι:

⊗ Energía Energi Energie Ενέργεια Energy Énergie Energia Energie Energia Energia Energi

I 1 Fabricante Mærke Hersteller Προµηθευτής Manufacturer Fabricant Costruttore Fabrikant Fabricante Tavaran-
toimittaja

Leverantör

II 2 Modelo Model Modell Μοντέλο Model Modèle Modello Model Modelo Malli Modell

II 2 Unidad exte-
rior

Udendørs-
enhed

Außengerät Εξωτερική
µονάδα

Outside unit Unité
extérieure

Unità esterna Buitenapparaat Unidade exte-
rior

Ulkoyksikkö Utomhusenhet

II 2 Unidad
interior

Indendørs-
enhed

Innengerät Εσωτερική
µονάδα

Inside unit Unité
intérieure

Unità interna Binnen-
apparaat

Unidade inte-
rior

Sisäyksikkö Inomhusenhet

⊗ Más eficiente Lavt forbrug Niedriger Ver-
brauch

Πιο αποδοτικό More efficient Économe Bassi consumi Efficiënt Mais eficiente Vähän
kuluttava

Låg

⊗ Menos eficie-
nte

Højt forbrug Hoher Ver-
brauch

Λιγότερο απο-
δοτικό

Less efficient Peu économe Alti consumi Inefficiënt Menos eficie-
nte

Paljon
kuluttava

Hög

3 Clase de efi-
ciencia energé-
tica . . . en una
escala que
abarca de A
(más eficiente)
a G (menos
eficiente)

Relativt ener-
giforbrug . . .
på skalaen A
(lavt forbrug)
til G (højt for-
brug)

Energieeffizienz-
klasse . . . auf
einer Skala von
A (niedriger
Verbrauch) bis
G (hoher Ver-
brauch)

Τάξη ενεργει-
ακής απόδοσης
… σε µια κλί-
µακα από το Α
(πιο αποδοτικό)
έως το G (λιγό-
τερο αποδο-
τικό)

Energy
efficiency
class. . . on a
scale of A
(more effi-
cient) to G
(less efficient)

Classement
selon son effi-
cacité énergéti-
que . . . sur
une échelle
allant de A
(économe) à G
(peu économe)

Classe di effi-
cienza energe-
tica . . . su una
scala da A
(bassi con-
sumi) a G (alti
consumi)

Energie-
efficiëntie-
klasse . . . op
een schaal van
A (efficiënt)
tot G
(inefficiënt)

Classe de efi-
ciência energé-
tica . . . numa
escala de A
(mais eficiente)
a G (menos
eficiente)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla A:sta
(vähän kulut-
tava) G:hen
(paljon kulut-
tava)

Energieffektivi-
tetsklass på en
skala från A
(låg) till G (hög)

V 5 Consumo de
energía anual

kWh en modo
refrigeración

Energifor-
brug/år

kWh ved
køling

Jährlicher
Energiever-
brauch

kWh im Kühl-
betrieb

Ετήσια κατανά-
λωση ενέργειας

kWh για λει-
τουργία ψύξης

Annual energy
consumption

kWh in coo-
ling mode

Consomma-
tion annuelle
d’énergie

kWh en mode
refroidisse-
ment

Consumo
annuo di ener-
gia

kWh in moda-
lità raffredda-
mento

Jaarlĳks
energie-
verbruik

KWh in
koelstand

Consumo
anual de ener-
gia

kWh no modo
de arrefecime-
nto

Vuotuinen
energiankulu-
tus

kWh jäähdyty-
stoiminnolla

Årlig energiför-
brukning

i kylläge kWh
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V 5 El consumo
efectivo
dependerá del
clima y del
uso del apa-
rato

Det faktiske
energiforbrug
vil bero på
brugen af
anlægget og
vejrforhold

Der tatsächliche
Energiever-
brauch hängt
von der Ver-
wendung des
Geräts sowie
von den Klima-
bedingungen
ab

Η πραγµατική
κατανάλωση
εξαρτάται από
τον τρόπο
χρήσης της
συσκευής και
τις κλιµατικές
συνθήκες

Actual con-
sumption will
depend on
how the
appliance is
used and cli-
mate

La consomma-
tion réelle
dépend de la
manière dont
l’appareil est
utilisé et du
climat

Il consumo
effettivo
dipende dal
clima e dalle
modalità d’uso
dell’apparecchio

Feitelĳk ver-
bruik afhanke-
lĳk van de
wĳze van
gebruik van
het
apparaat en
het klimaat

O consumo
real de energia
dependerá das
condições de
utilização do
aparelho e do
clima

Todellinen
kulutus riip-
puu laitteen
käyttötavoista
ja ilmastosta

Den faktiska
förbrukningen
beor på hur
maskinen
används och på
klimatet

VI 6 Potencia de
refrigeración

Køleeffekt Kühlleistung Ισχύς ψύξης Cooling out-
put

Puissance
frigorifique

Potenza refri-
gerante

Koelvermogen Potência de
arrefecimento

Jäähdytysteho Kyleffekt

VII 7 Índice de efi-
ciencia energé-
tica con carga
completa

Energieffektivi-
tetskvotient
ved fuld
belastning

Energieeffi-
zienzgröße
bei Volllast

Βαθµός ενερ-
γειακής απόδο-
σης υπό πλήρες
φορτίο

Energy
efficiency ratio
(EER) at full
load

Niveau de ren-
dement éner-
gétique à
pleine charge

Indice di effi-
cienza elettrica
a pieno regime

Energie-
efficiëntie-
verhouding
volle belasting

Indice de efi-
ciência energé-
tica (EER) a
plena carga

Energiatehok-
kuuskerroin
täydellä kuor-
mituksella

Energieffektivi-
tetskvot på
högsta kylläge

VII 7 Cuanto mayor,
mejor

Høj værdi
betyder bedre
effektivitet

Je höher, desto
besser

Όσο υψηλό-
τερο τόσο
καλύτερο

The higher the
better

Doit être le
plus élevé pos-
sible

La più elevata
possibile

Hoe hoger
hoe beter

Deve ser o
mais elevado
possível

Mitä korkea-
mpi, sen pare-
mpi

Ju högre desto
bättre

VIII 8 Tipo Type Typ Τύπος Size Type Tipo Type Tipo Tyyppi Typ

VIII 8 Sólo refrigera-
ción

Køling Nur Kühlfun-
ktion

Μόνο ψύξη Cooling only Refroidissement
seulement

Solo raffreda-
mento

Alleen koeling Só arrefecime-
nto

Pelkkä
jäähdytys

Endast kylning

VIII 8 Refrigeración/
calefacción

Køling/opvar-
mning

Kühlfunktion/
Heizfunktion

Ψύξη/θέρµανση Cooling/hea-
ting

Refroidisse-
ment/chauf-
fage

Raffreddame-
nto/riscalda-
mento

Koeling/ver-
warming

Arrefecime-
nto/aquecime-
nto

Jäähdytys/läm-
mitys

Kylning och
uppvärmning

IX 9 Refrigerado
por aire

Luftkølet Luftkühlung Αερόψυκτο Air cooled Refroidisse-
ment par air

Raffreddame-
nto ad aria

Luchtgekoeld Arrefecimento
a ar

Ilmajäähdyttei-
nen

Luftkyld

IX 9 Refrigerado
por agua

Vandkølet Wasserküh-
lung

Υδρόψυκτο Water cooled Refroidisse-
ment par eau

Raffreddame-
nto ad acqua

Watergekoeld Arrefecimento
a água

Vesijäähdyttei-
nen

Vattenkyld

X 10 Potencia tér-
mica

Opvarmnings-
effekt

Heizleistung Ισχύς θέρ-
µανσης

Heat output Puissance de
chauffage

Potenza di ris-
caldamento

Verwarmings-
vermogen

Potência calo-
rífica

Lämmitysteho Värmeeffekt
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XI 11 Clase de efi-
ciencia energé-
tica en modo
calefacción:
A (más efi-
ciente)
G (menos efi-
ciente)

Relativt
energi- forbrug
til opvarmn-
ing:

A (lavt for-
brug)
G (højt for-
brug)

Energieeffi-
zienzklasse der
Heizfunktion:
A (niedriger
Verbrauch)
G (hoher Ver-
brauch)

Ενεργειακή
απόδοση της
λειτουργίας
θέρµανσης

A: υψηλή
Β: χαµηλή

Heating per-
formance:
A (more
efficient)
G (less
efficient)

Performance
énergétique en
mode de
chauffage:
A (économe)
G (peu éco-
nome)

Efficienza
energetica in
modalità ris-
caldamento:
A (bassi
consumi)
G (alti
consumi)

Energie-
efficiëntie-
klasse in de
verwarmings-
stand:
A (efficiënt)
G (inefficiënt)

Eficiência
energética no
modo de aque-
cimento:
A (mais efi-
ciente)
G (menos efi-
ciente)

Energiatehok-
kuusluokka
asteikolla:
A (vähän
kuluttava)
G (paljon
kuluttava)

Energieffektivi-
tetsklass för
uppvärmings
läget:
A (låg)
G (hög)

XII 12 Ruido
[dB(A) re
1 pW]

Lydeffekt-
niveau dB(A)
(Støj)

Geräusch
(dB(A) re
1 pW)

Θόρυβος
[dB(A) ανά
1 pW]

Noise
(dB(A) re
1 pW)

Bruit [dB(A) re
1 pW]

Rumore
[dB(A) re
1 pW]

Geluidsniveau
dB(A)
re 1 pW

Nivel de ruído
dB(A) re
1 pW

Ääni (dB(A) re
1 pW)

Buller dB(A)

⊗ Ficha de infor-
mación deta-
llada en los
folletos del
producto

Brochurerne
om produkter
indeholder
yderligere
oplysninger

Ein Datenblatt
mit weiteren
Geräteangaben
ist in den Pro-
spekten ent-
halten

Περισσότερες
πληροφορίες
στο ενηµερω-
τικό φυλάδιο

Further infor-
mation is
contained in
product broc-
hures

Une fiche
d’information
détaillée figure
dans la broc-
hure

Gli opuscoli
illustrativi
contengono
una scheda
particolareg-
giata

Een kaart met
nadere gege-
vens is opge-
nomen in de
brochures over
het apparaat

Ficha porme-
norizada no
folheto do
produto

Tuote-esit-
teissä on lisä-
tietoja

Produktbrosc-
hyrerna inne-
håller ytterli-
gare informa-
tion

⊗ Norma EN
814

Standard: EN
814

Norm EN 814 Πρότυπο ΕΝ
814

Norm EN 814 Norme EN
814

Norma EN
814

Norm EN 814 Norma EN
814

Standardi
EN 814

Standard EN
814

⊗ Acondiciona-
dor de aire

Køleanlæg Raumklimage-
rät

Κληµατιστικό Air-
conditioner

Climatiseur Condiziona-
tore d’aria

Airconditioner Aparelho de ar
condicionado

Ilmastointilaite Luftkonditione-
ringsapparat

⊗ Directiva
2002/31/CE
sobre etique-
tado energé-
tico

Direktiv 2002/
31/EF om
energi-mær-
kning

Richtlinie
Energieetiket-
tierung 2002/
31/EG

Οδηγία 2002/
31/ΕΚ για την
επισήµανση της
ενεργειακής
απόδοσης

Energy label
Directive
2002/31/EC

Directive rela-
tive à
l’étiquetage
énergétique
2002/31/CE

Direttiva
2002/31/CE
Etichettatura
energetica

Richtlĳn
2002/31/EG
(Energie-etiket-
tering)

Directiva
2002/31/CE
relativa à eti-
quetagem
energética

Energiamerki-
ntädirektiivi
2002/31/EY

Direktiv 2002/
31/EG om
energimärkning

11 Clase de efi-
ciencia energé-
tica modo
calefacción

Relativt
energi- forbrug
til opvarmning

Energieeffi-
zienzklasse der
Heizfunktion

Τάξη ενεργεια-
κής απόδοσης
λειτουργίας
θέρµανσης

Heating mode
energy effi-
ciency class

Classe
d’efficacité
énergétique
en mode
chauffage

Classe di effi-
cienza energe-
tica in moda-
lità riscalda-
mento

Verwarmings-
stand energie-
efficiëntie-
klasse

Classe de efi-
ciência energé-
tica no modo
de aquecime-
nto

Lämmitys-
toiminnon
energiatehok-
kuusluokka

Energieffektivi-
tetsklass för
uppvärmnings-
läget


