
Додаток 1 
до Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
холодильних  приладів  
(пункт 3 розділу І) 

 
 

ТЕРМІНИ, 
що застосовуються в додатках до Технічного регламенту  

енергетичного маркування холодильних  приладів 
 

У додатках 2—9 цього Технічного регламенту терміни вживаються у таких 
значеннях:  

автономний прилад — холодильний прилад, який не є вбудованим 
приладом; 

авторозморожування — функція, за допомогою якої відділення 
розморожуються без втручання користувача з метою видалення намерзання при 
всіх параметрах контролю температури або відновлення нормальної роботи, при 
чому видалення розмороженої води відбувається автоматично;  

альтернативний текст — це текст, наданий як альтернатива зображенню, 
що дозволяє подавати інформацію в не графічній формі, якщо пристрої 
відображення не можуть відобразити зображення, або як засіб доступності, 
наприклад, введення до програм синтезу голосу;  

антиконденсаційний нагрівач — нагрівач, що запобігає конденсації на 
охолоджувальному приладі;  

антиконденсаційний нагрівач з контролем навколишнього середовища — 
антиконденсаційний нагрівач, у якому теплова потужність залежить або від 
температури, або від вологості навколишнього середовища, або від обох цих 
параметрів;  

відділення для охолодження — це відділення, яке здатне контролювати 
свою середню температуру в певному діапазоні без налаштувань користувача, з 
цільовою температурою, рівною 2 °C, та умовами зберігання в діапазоні від    -
3 °C до 3 °C, як наведено в таблиці 3 додатку 4 до цього Технічного регламенту; 

відділення зі змінною температурою — відділення, призначене для 
використання в якості двох (або більше) альтернативних типів відділень 
(наприклад, відділення, яке може бути або відділенням для свіжих продуктів, або 
морозильним відділенням) і яке може бути налаштовано користувачем для 
постійного підтримання діапазону робочої температури, що застосовується для 
кожного заявленого типу відділення. Відділення, призначене для використання 
в якості єдиного відділення, яке також може відповідати умовам зберігання 
інших типів відділень (наприклад, відділення для охолодження, яке також може 
відповідати вимогам 0 зірок), не є відділенням зі змінною температурою;  

відділення морозильної камери  або відділення з 4 зірками — відділення 
заморозки з цільовою температурою та умовами зберігання -18 °C, що відповідає 
вимогам потужності заморожування; 
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вкладений дисплей — це візуальний інтерфейс, де доступ до зображення 
або набору даних здійснюється клацанням миші, наведенням миші або 
тактильним розширенням екрана іншого зображення або набору даних;  

габаритні розміри — простір, який займає холодильний прилад (висота, 
ширина та глибина) із закритими дверцятами або кришками, виражений в 
міліметрах (мм); 

добове споживання енергії (Edaily) — це електроенергія, яку споживає 
холодильний прилад протягом 24 годин за контрольних умов, виражену в 
кіловат-годинах за 24 години (кВт∙год/24 год), розраховану відповідно до пункту 
3 додатка 4 цього Технічного регламенту;  

дозатор — прилад, який виділяє порцію охолодження або замороження на 
вимогу холодильного приладу, наприклад дозатори кубиків льоду або дозатори 
охолодженої води; 

допоміжна енергія (Eaux) — це енергія, що використовується 
антиконденсаційним нагрівачем без регулювання температури, і виражена в 
кВт∙год/рік;  

задекларовані значення — це значення, надані постачальником для 
заявлених, розрахованих або виміряних технічних параметрів відповідно до 
пункту 3 розділу ІІІ Технічного регламенту енергетичного маркування 
енегоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики 
України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України від 9 червня 2022 року за № 615/37951 (Офіційний вісник України 2022 
р., № 48, ст. 2666), абзацу п’ятого пункту 1 розділу ІІ та додатка 6 до цього 
Технічного регламенту.  

зимовий режим — функцію керування для комбінованого приладу з одним 
компресором та одним термостатом, яка згідно з інструкціями виробника, 
імпортера або уповноваженого представника може використовуватися при 
температурі навколишнього середовища нижче +16 °C, і яка складається з 
комутаційного приладу або функції, що гарантує, навіть якщо це не потрібно для 
відділення, де розташований термостат, щоб компресор продовжував працювати 
для підтримки належної температури зберігання в інших відділеннях;   

інтервал розморожування» (td-f) — репрезентативний середній інтервал, 
виражений в годинах (год), між однією активацією нагрівача розморожування та 
наступною у двох послідовних циклах розморожування та відновлення, або якщо 
нагрівача розморожування немає, між одним вимкненням компресора і 
наступним у двох послідовних циклах розморожування та відновлення;  

кліматичний клас — це діапазон температур навколишнього середовища, як 
зазначено в абзаці тринадцятому пункту 1 додатка 4 до цього Технічного 
регламенту, для якого призначені для використання холодильні прилади, і для 
якого необхідні температури зберігання, наведені в таблиці 3 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту, підтримуються одночасно в усіх відділеннях; 

код QR (QR) — це матричний штрих-код, вказаний на енергетичній 
етикетці моделі виробу, який містить посилання на інформацію про цю модель у 
загальнодоступній частині бази даних виробів;  
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коефіцієнт вбудованості (Bc) — коефіцієнт компенсації, який враховує, чи є 
холодильний прилад вбудованим чи автономним, зі значеннями, наведеними в 
таблиці 5 додатка 4 до цього Технічного регламенту; 

коефіцієнт втрати тепла крізь дверцята (D) — коефіцієнт компенсації для 
комбінованих приладів відповідно до кількості різних температурних відділень 
або кількості зовнішніх дверцят, залежно від того, що нижче, та як наведеними 
в таблиці 5 додатка 4 до цього Технічного регламенту. Для цілей цього 
коефіцієнту термін «відділення» не стосується підвідділень;  

коефіцієнт навантаження (L) — коефіцієнт, що враховує додаткове теплове 
навантаження (понад те, що вже очікується завдяки вищій середній температурі 
навколишнього середовища для цілей тестування) від розміщення теплих 
харчових продуктів, зі значеннями, встановленими в підпункті 1 пункту 3 
додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

коефіцієнт розморожування (Ac) — коефіцієнт компенсації, який враховує, 
чи має холодильний прилад функцію авторозморожування чи ручного 
розморожування, зі значеннями, наведеними в таблиці 5 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту; 

комбінований параметр (C) — параметр моделювання, який враховує 
синергетичний ефект при поєднанні різних типів відділень в одному прилади зі 
значеннями, наведеними в таблиці 4 додатку 4 до цього Технічного регламенту; 

комбінований прилад — холодильний прилад, що має більше ніж один тип 
відділення, з яких принаймні одне є відділенням не для заморожування;  

Mc та Nc — параметри моделювання, які враховують залежність від об'єму 
використання енергії, зі значеннями, наведеними в таблиці 4 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту; 

малошумний холодильний прилад — холодильний прилад без компресії 
пари та з рівнем акустичного шуму в повітрі нижче 27 децибел, зважених за 
шкалою А, на 1 піковат (дБ(А) відносно 1 пВт); 

мережа — комунікаційна інфраструктура з топологією зв'язків, що 
включають фізичні компоненти, організаційні принципи, процедури та формати 
зв'язку (протоколи); 

механізм відображення — це будь-який екран, включаючи тактильний 
екран, або іншу візуальну технологію, що використовується для відображення 
Інтернет-контенту для користувачів;  

накопичувальне споживання енергії при розморожуванні та відновленні 
(ΔΕd-f)  — додаткове середнє споживання енергії в операціях розморожування та 
відновлення, виражене у ват-годинах (Вт∙год);   

період розморожування та відновлення — це період від початку циклу 
контролю розморожування до відновлення стабільних робочих умов;  

потужність заморожування — це кількість свіжих продуктів, які можна 
заморозити в морозильному відділенні протягом 24 годин; вона не повинна бути 
нижчою за 4,5 кг за 24 год на 100 літрів об’єму морозильного відділення, з 
мінімумом 2,0 кг/24 год; 
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рівень акустичного шуму в повітрі — це рівень звукової потужності 
холодильного приладу, виражений в дБ(A) відносно 1 пВт (A-зважений); 

річне споживання енергії (AE) — середньодобове споживання енергії, 
помножене на 365 (днів на рік), виражене в кіловат-годинах на рік (кВт∙год/рік), 
розраховане згідно з пунктом 3 додатку 4 до цього Технічного регламенту;  

ручне розморожування — відсутність функції авторозморожування;  
секція з 2 зірками — частина відділення з 3 або 4 зірками, яка не має 

власних індивідуальних дверцят або кришки та має цільову температуру та 
умови зберігання - 12 °C; 

тактильний екран — це екран, який реагує на дотик, наприклад, екран 
лептопа, планшетного комп’ютера або смартфона;  

термодинамічний параметр (rc) — параметр моделювання, який коригує 
стандартне річне споживання енергії на температуру навколишнього 
середовища 24 °C, зі значеннями, наведеними в таблиці 4 додатка 4 до цього 
Технічного регламенту; 

тип розморожування — метод видалення скупчення намерзання на 
випарнику (випарниках) холодильного приладу, тобто авторозморожування або 
ручне розморожування;  

стандартне річне споживання енергії (SAE) — еталонне річне споживання 
енергії холодильним приладом, виражене у кіловат-годинах на рік (кВт∙год/рік), 
розраховане згідно з пунктом 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту;  

статичне споживання енергії (Pss) — середнє споживання енергії у 
статичних умовах, виражене у ватах (Вт);   

час підвищення температури — час, необхідний після припинення роботи 
холодильної системи для підвищення температури у відділенні з 3 або 4 зірками 
з -18 до -9 °C, виражений в годинах (год); 

швидка заморозка — функція, яка може бути активована кінцевим 
користувачем згідно з інструкціями виробника, імпортера або уповноваженого 
представника, яка знижує температуру зберігання морозильного відділення 
(відділень) для досягнення більш швидкого заморожування незаморожених 
харчових продуктів. 

 
 

____________________ 


