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Liite 1 
  

 MERKKI 
  
Merkin muoto 
 
Merkki tehdään seuraavien mallien mukaisesti: 
  

Pelkästään jäähdyttävien laitteiden merkki – merkki 1 
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Jäähdyttävien/lämmittävien laitteiden merkki – merkki 2 
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 Merkkiä koskevat selitykset 
  
 Merkissä ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
 

I Tavaran toimittajan nimi tai tavaramerkki. 
 

II Tavaran toimittajan mallin tunnus. 
 

’Split- ja multi-split-yksiköiden’ osalta yhdistelmän sisä- ja ulkoelementtien mallin 
tunnus, joihin jäljempänä esitettyjä arvoja sovelletaan. 

 
III Liitteen 3 mukaisesti määritetty mallin tai yhdistelmän energiatehokkuusluokka. 

Tunnuskirjaimen  sisältävän  nuolen  kärki  on  asetettava  samalle  tasolle  kuin 
vastaavan luokan nuolen kärki. 

 
Tunnuskirjaimen sisältävän nuolen on oltava vähintään yhtä korkea ja enintään 
kaksi kertaa niin korkea kuin vastaavan luokan nuoli. 

 
IV Rajoittamatta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän vaatimusten sovel-

tamista ympäristömerkki voidaan sijoittaa tähän, jos mallille on myönnetty Euroo-
pan unionin ympäristömerkki tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämis-
järjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1980/20001 mukaisesti. 

 
V Ohjeellinen vuotuinen energiankulutus laskettuna kokonaissyöttöteholla 3 §:ssä 

tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien määritelmän mukaisesti kerrottuna 
vuotuisella 500 tunnin keskiarvolla, kun jäähdytetään täydellä kuormituksella, 
3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukai-
sesti määritettynä (olosuhteet T1 ’moderate’). 

 
VI Laitteen jäähdytysteho määritettynä jäähdytyskapasiteettina kilowatteina, kun jääh-

dytetään täydellä kuormituksella, 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen stan-
dardien testausmenettelyjen mukaisesti määritettynä (olosuhteet T1 ’moderate’). 

 
VII Laitteen energiatehokkuuskerroin EER, kun jäähdytetään täydellä kuormituksella, 

3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukai-
sesti määritettynä (olosuhteet T1 ’moderate’). 

 
VIII Laitteen tyyppi: pelkkä jäähdytys, jäähdytys/lämmitys. Tunnusnuoli on asetettava 

samalle tasolle kuin vastaava tyyppi. 
 

IX Jäähdytystoiminto: ilmajäähdytteinen, vesijäähdytteinen. 
 

Tunnusnuoli on asetettava samalle tasolle kuin vastaava tyyppi. 
 

X Lämmitystoiminnolla varustetun laitteen (merkki 2) osalta lämmitysteho määritet-
tynä lämmityskapasiteettina kilowatteina, kun lämmitetään täydellä kuormituksella, 
3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukai-
sesti määritettynä (olosuhteet T1 + 7C). 
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XI  Lämmitystoiminnolla varustetun laitteen (merkki 2) osalta lämmitystoiminnon energia-
tehokkuusluokka liitteen 3 mukaisesti ilmaistuna asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) 
3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukaisesti 
määritettynä (olosuhteet T1 + 7C). Jos laitteen lämmitystoiminto perustuu vastusele-
menttiin, lämpökertoimen COP on oltava 1. 

 
XII Käyntiääni perustoiminnan aikana määritettynä kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kan-

tautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (86/594/ETY) 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen (9/1996) mukaisesti. 

 
Painatusohjeita 
 
Painatuksessa käytettävät värit: 
 

CMYK — syaani, magenta, keltainen, musta. 
 

Esimerkiksi 07X0: 0 % syaani, 70 % magenta, 100 % keltainen, 0 % musta. 
 

Nuolet 
A X0X0 
B 70X0 
C 30X0 
D 00X0 
E 03X0 
F 07X0 
G 0XX0 
 
Kehyksen väri: X070. 

 
Energiatehokkuusluokkaa ilmaisevan tunnusnuolen taustaväri on musta. 

 
Kaikki tekstit ovat mustia. Tausta on valkoinen. 
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Liite 2 

 TUOTESELOSTE 
  
Tuoteselosteessa on oltava seuraavat tiedot mainitussa järjestyksessä. Tiedot voidaan esittää 
taulukossa, jossa on useita saman laitetoimittajan malleja. Tiedot voidaan esittää myös laitteen 
kuvauksen läheisyydessä. 
 
Tuoteselosteessa voi olla värillinen tai mustavalkoinen kuva energiamerkistä. Se ei yksin riitä 
tuoteselosteeksi, vaan lisäksi on ilmoitettava ne tuoteselosteen tiedot, jotka eivät sisälly ener-
giamerkkiin. 
 
1. Tavaran toimittajan tavaramerkki. 
 
2. Tavaran toimittajan mallin tunnus. 
 
 ’Split- ja multi-split-yksiköiden’ osalta yhdistelmän sisä- ja ulkoelementtien mallin tun-

nus, joihin jäljempänä esitettyjä arvoja sovelletaan. 
 
3. Liitteen 3  mukaisesti  määritetty  mallin  energiatehokkuusluokka.  Se  ilmaistaan  seu-

raavasti: ”Energiatehokkuusluokka asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon ku-
luttava)”. Jos tämä tieto annetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin, 
jos asteikko A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) käy selvästi ilmi. 

 
4. Jos tiedot annetaan taulukkona ja jos joillekin taulukossa luetelluille laitteille on myön-

netty Euroopan unionin ympäristömerkki asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisesti, 
tämä tieto voidaan sijoittaa tähän. Tässä tapauksessa taulukon riviotsikon on oltava 
”Euroopan unionin ympäristömerkki”, ja taulukkomerkinnässä on oltava ympäristö-
merkin kuva. Tällä säännöksellä ei rajoiteta Euroopan unionin ympäristömerkin myön-
tämisjärjestelmän mukaisia vaatimuksia. 

 
5. Ohjeellinen vuotuinen energiankulutus perustuen vuotuiseen 500 käyttötunnin keskiar-

voon 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukai-
sesti määritettynä (olosuhteet T1 ”moderate”), kuten liitteen 1 huomautuksessa V on 
määritelty. 

 
6. Laitteen jäähdytysteho määritettynä jäähdytyskapasiteettina kilowatteina, kun jäähdyte-

tään täydellä kuormituksella, 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien tes-
tausmenettelyjen mukaisesti määritettynä (olosuhteet T1 ”moderate”), kuten liitteen 1 
huomautuksessa VI on määritelty. 

 
7. Laitteen energiatehokkuuskerroin EER, kun jäähdytetään täydellä kuormituksella, 

3 §:ssä  tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukaisesti 
määritettynä (olosuhteet T1 ”moderate”). 

 
8. Laitteen tyyppi: pelkkä jäähdytys, jäähdytys/lämmitys. 
 
9. Jäähdytystoiminto: ilmajäähdytteinen, vesijäähdytteinen. 
 
10. Lämmitystoiminnolla varustetun laitteen osalta lämmitysteho määritettynä lämmityska-

pasiteettina kilowatteina, kun lämmitetään täydellä kuormituksella, 3 §:ssä tarkoitettu-
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jen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukaisesti määritettynä (olo-
suhteet T1 + 7C), kuten liitteen 1 huomautuksessa X on määritelty. 

 
11. Lämmitystoiminnolla  varustetun  laitteen  osalta  lämmitystoiminnon  energiatehok-

kuusluokka liitteen 3 mukaisesti ilmaistuna asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono) 
3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien testausmenettelyjen mukaisesti 
määritettynä (olosuhteet T1 + 7C), kuten liitteen 1 huomautuksessa XI on määritelty. 
Jos laitteen lämmitystoiminto perustuu vastuselementtiin, lämpökertoimen COP on ol-
tava 1. 

 
12. Käyntiääni perustoiminnan aikana määritettynä kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kan-

tautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin (86/594/ETY) 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen (9/1996) mukaisesti. 

 
13. Tavaran toimittajat voivat lisäksi sisällyttää kohtien 5—8 tietoihin muiden testiolosuh-

teiden perusteella saadut tiedot 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien 
testausmenettelyjen mukaisesti määritettynä. 



 N:o 1271 
  

 

5242

Liite 3 

 ENERGIATEHOKKUUSLUOKITUS 
  
1. Energiatehokkuusluokka määritetään seuraavien taulukoiden mukaisesti, joissa energiate-

hokkuuskerroin EER on määritetty 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien 
testausmenettelyjen mukaisesti olosuhteissa T1(”moderate”). 

 
 

Taulukko 1 — Ilmajäähdytteiset ilmastointilaitteet 
 

Taulukko 1.1 
 

Energiatehokkuusluokka Split- ja multi-split-laitteet 
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 

 
 

Taulukko 1.2 
 

 
Energiatehokkuusluokka

 
Yksittäinen koneikko1 

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 Yksittäiset ”kaksikanavaiset” koneikot (”kaksi-

kanavajärjestelmät”), määritelmän mukaan ”ilmas-
tointilaitteet, jotka on kokonaan sijoitettu ilmastoita-
vaan tilaan siten, että jäähdytysilman sisääntulo ja 
ilmanpoisto on johdettu ulkopuolelle kahden kana-
van avulla”, luokitellaan taulukon 1.2 mukaisesti 
korjauskertoimella –0,4. 
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Taulukko 1.3 
 

Energiatehokkuusluokka Yksikanavajärjestelmä 
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 

 
 

Taulukko 2 — Vesijäähdytteiset ilmastointilaitteet 
 

Taulukko 2.1 
 

Energiatehokkuusluokka Split- ja multi-split-laitteet 
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 

 
 

Taulukko 2.2 
 

Energiatehokkuusluokka Yksittäinen koneikko 
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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2. Lämmitystoiminnon energiatehokkuusluokka määritetään seuraavien taulukoiden mukai-
sesti: 
joissa lämpökerroin COP on määritetty 3 §:ssä tarkoitettujen yhdenmukaistettujen stan-
dardien testausmenettelyjen mukaisesti olosuhteissa T1 + 7C. 
 

Taulukko 3 — Ilmajäähdytteiset ilmastointilaitteet — lämmitystoiminto 
 

Taulukko 3.1 
 

Energiatehokkuusluokka Split- ja multi-split-laitteet 
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 

 
 

Taulukko 3.2 
 

 
Energiatehokkuusluokka

 
Yksittäinen koneikko1 

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 Yksittäiset ”kaksikanavaiset” koneikot (”kaksi-

kanavajärjestelmät”), määritelmän mukaan ”ilmas-
tointilaitteet, jotka on kokonaan sijoitettu ilmastoita-
vaan tilaan siten, että jäähdytysilman sisääntulo ja 
ilmanpoisto on johdettu ulkopuolella kahden kana-
van avulla”, luokitellaan taulukon 3.2 mukaisesti 
korjauskertoimella –0,4. 

 
 
 

Taulukko 3.3 
 

Energiatehokkuusluokka Yksikanavajärjestelmä 
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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Taulukko 4 — Vesijäähdytteiset ilmastointilaitteet — lämmitystoiminto 
 

Taulukko 4.1 
 

Energiatehokkuusluokka Split- ja multi-split-laitteet 
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 

 
 

Taulukko 4.2 
 

Energiatehokkuusluokka Yksittäinen koneikko 
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 

 
 
 
 


