
 

 

Додаток 4 
до Технічного регламенту 
енергетичного маркування 
холодильних  приладів 
(пункт 3 розділу І,  
розділ V)  

 
Методи вимірювання та розрахунків 

  
З метою дотримання та перевірки відповідності холодильних приладів 

вимогам цього Технічного регламенту вимірювання та розрахунки проводяться 
з використанням стандартів з переліку національних стандартів для цілей 
застосування Технічного регламенту або із застосуванням інших надійних, 
точних і відтворюваних методів, які враховують загальновизнані сучасні методи. 
Зазначені методи повинні відповідати умовам та технічним параметрам, 
викладеним у пунктах 2—5 цього додатка. 

1. Загальні умови тестування:   
Для холодильних приладів з антиконденсаційними нагрівачами, які може 

вмикати та вимикати кінцевий користувач, антиконденсаційні нагрівачі повинні 
бути увімкнені та, якщо їх можна регулювати, налаштовані на максимальне 
нагрівання та включені до розрахунку річного споживання енергії (AE) як добове 
споживання енергії (Edaily). Якщо параметр оголошується 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) та 
відповідно до таблиці 7 додатка 6 цього Технічного регламенту, його 
задеклароване значення має використовуватися постачальником для розрахунків 
у цьому додатку. 

Для холодильних приладів з антиконденсаційними нагрівачами з 
контролем навколишнього середовища, електричні антиконденсаційні нагрівачі 
з контролем навколишнього середовища під час вимірювання споживання 
енергії повинні бути вимкнені або іншим чином відключені, якщо це можливо. 

Для холодильних приладів з дозаторами, які може вмикати та вимикати 
кінцевий користувач, дозатори повинні бути ввімкненими під час тестування 
споживання енергії, але не працюючими.  

Для вимірювання споживання енергії відділення зі змінною температурою 
повинні працювати при найнижчій температурі, яку може встановити кінцевий 
користувач для постійного підтримання діапазону температур, як зазначено в 
таблиці 3 цього додатка, для типу відділення, який має найнижчу температуру.  

Для холодильних приладів, які можна під’єднати до мережі, 
комунікаційний модуль має бути активований, але під час тестування 
споживання енергії не потрібно мати певний тип комунікації, обміну даними чи 
обох цих режимів. Під час тестування споживання енергії необхідно 
переконатися, що прилад підключено до мережі.  

Для роботи відділень для охолодження:  
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– для відділення зі змінною температурою, що класифікується як 
відділення для свіжих продуктів та/або відділення для охолодження, індекс 
енергоефективності (EEI) повинен бути визначений для кожного температурного 
режиму із застосуванням найвищого значення;  

– відділення для охолодження повинно мати можливість контролювати 
середню температуру в певному діапазоні без налаштувань користувача, це 
можна перевірити під час тестування споживання енергії при температурі 
навколишнього середовища 16 °C та 32 °C. 

Для відділень з регульованим об’ємом, коли об’єми двох відділень 
регулюються один відносно одного кінцевим користувачем, споживання енергії 
та об’єм повинні тестуватися, коли об’єм відділення з вищою цільовою 
температурою налаштовано до його мінімального обсягу.  

Потужність заморожування відділення розраховується як 24-кратна вага 
легкого завантаження, поділена на час заморожування, щоб довести температуру 
легкого завантаження від +25 до –18 °C при температурі навколишнього 
середовища 25 °C, і виражається в кг/24 год та округлюється до одного 
десяткового знаку. 

Для відділень з 4 зірками час заморожування для доведення температури 
легкого навантаження від +25 до –18 °C при температурі навколишнього 
середовища 25 °C має бути таким, щоб отримана потужність заморожування 
відповідала вимогам зазначеним у абзаці тридцять один додатку 1 до цього 
Технічного регламенту.  

Для визначення кліматичних класів, абревіатура для діапазону 
температури навколишнього середовища, тобто SN, N, ST або T:  

– розширений помірний клімат (SN) має діапазон температур від 10 °C до 
32 °C;   

– помірний клімат (N) має діапазон температур від 16 °C до 32 °C;  
– субтропічний клімат (ST) має діапазон температур від 16 °C до 38 °C;  
– тропічний клімат (T) має діапазон температур від 16 °C до 43 °C. 
Вага легкого завантаження для кожного відділення з 4 зірками становить:  
– 3,5 кг/100 л об’єму відділення з 4 зірками, що оцінюється та округлюється 

до найближчих 0,5 кг;  
– 2 кг для відділення з 4 зірками з об’ємом, для якого 3,5 кг/100 л дає 

значення, нижче за 2 кг;   
у випадку, якщо холодильний прилад є комбінацією відділень із 3 та 4 

зірками, сума ваг легкого завантаження має бути збільшена таким чином, щоб 
сума ваг легкого завантаження для всіх відділень з 4 зірками дорівнювала:  

– 3,5 кг/100 л загального об’єму всіх відділень з 4 та 3 зірками, що 
округлюється до найближчих 0,5 кг;  

– 2 кг на загальний об’єм усіх відділень з 4 та 3 зірками, для яких 3,5 кг/100 
л дає значення, нижче за 2 кг.  

 
2. Умови зберігання та цільові температури для кожного типу відділень:  
У таблиці 3 наведено умови зберігання та цільову температуру для 

кожного типу відділень.  
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3. Визначення AE:  
1) Для всіх холодильних приладів за винятком малошумних:  
Споживання енергії визначається шляхом тестування при температурі 

навколишнього середовища 16 °C та 32 °C. 
Для визначення енергоспоживання середні температури повітря в кожному 

відділенні повинні бути рівні або нижчі за цільові температури, зазначені в 
таблиці 3 для кожного типу відділень, заявленого виробником, імпортером або 
уповноваженим представником. У разі потреби, значення вище та нижче 
цільових температур можуть використовуватися для оцінки споживання енергії 
при цільовій температурі для кожного відповідного відділення шляхом 
інтерполяції.  

Основними компонентами енергоспоживання, які підлягають визначенню, 
є: 

– набір значень споживання статичної електроенергії (Pss), виражених у Вт 
та округлених до одного десяткового знаку, кожне при певній температурі 
навколишнього середовища, та набір температур у відділенні, які не обов'язково 
є цільовими температурами;  

– репрезентативне накопичувальне споживання енергії при 
розморожуванні та відновленні (ΔΕ d-f), виражене у Вт·год та округлене до 
одного десяткового знаку, для виробів з однією або більше системами 
авторозморожування (кожна з власним циклом контролю розморожування), що 
вимірюється при температурі навколишнього середовища 16 °C (ΔΕ d-f16) та 32 °C 
(ΔΕ d-f32);   

– інтервал розморожування (td-f), виражений у годинах і округлений до 
трьох десяткових знаків, для виробів з однією або більше системами 
розморожування (кожна з власним циклом контролю розморожування), що 
вимірюється при температурі навколишнього середовища 16 °C (td-f16) та 32 °C 
(td-f32). td-f  визначається для кожної системи в межах певного діапазону умов; 

– для кожного проведеного тестування Pss  та ΔΕd-f додаються разом, щоб 
отримати добове споживання енергії при певній температурі навколишнього 
середовища ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕd-f/td-f), що виражається в кВт·год/24 год, 
конкретно для застосованих налаштувань;  

– Eaux виражається в кВт·год/рік і округляється до трьох десяткових знаків. 
Eaux обмежується антиконденсаційним нагрівачем без регулювання температури 
і визначається на основі споживання електроенергії нагрівачем за ряду умов 
температури та вологості навколишнього середовища, помноженої на 
ймовірність того, що ця температура та вологість навколишнього середовища 
матимуть місце та будуть додані; цей результат далі помножується на коефіцієнт 
втрат з метою врахування витоку тепла у відділення та його подальшого 
видалення холодильною системою.  
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Таблиця 3  
Умови зберігання та цільова температура 

для кожного типу відділень 
 

Група Тип відділення Примітка Умови зберігання Tc 
Tmin Tmax 

Назва Назва № °C °C °C 
Відділення не 
для заморозки  

Комірка   (1) +14 +20 +17 
Зберігання вина  (2)  (6) +5 +20 +12 
Підвал  (1) +2 +14 +12 
Свіжі харчові 
продукти  (1) 0 +8 +4 

Відділення для 
охолодження  

Охолодження  (3) -3 +3 +2 

Відділення для 
заморозки 

0  зірок та 
виготовлення льоду  (4) н.з. 0 0 

1 зірка (4) н.з. -6 -6 
2 зірки (4)  (5) н.з. -12 -12 
3 зірки (4)  (5) н.з. -18 -18 
морозильна камера 
(4 зірки) (4 )  (5  ) н.з. -18 -18 

 
Примітки: 
(1) T min і T max – це середні значення, виміряні за період тестування (середнє значення 

на певний час і набір датчиків). 
(2) Середня зміна температури протягом періоду тестування для кожного датчика 

має становити не більше ± 0,5 Кельвіна (К). Під час періоду розморожування та відновлення 
середнє значення всіх датчиків не може підвищуватися більш ніж на 1,5 К вище середнього 
значення відділення. 

(3) T min і T max – миттєві значення протягом періоду тестування. 
(4) T max – максимальне значення, виміряне протягом періоду тестування (максимальне 

на певний період часу і набір датчиків). 
(5) Якщо відділення має авторозморожування, температура (визначена як 

максимальна для всіх датчиків) не може підвищуватися більше ніж на 3,0 К під час періоду 
розморожування та відновлення. 

(6) T min і Tmax  - середні значення, що виміряні за період тестування (середнє значення 
на певний період часу для кожного датчика) і визначають максимально допустимий робочий 
діапазон температури. 

н.з. = не застосовується   
___________________________ 

 
Кожен з цих параметрів повинен бути визначений за допомогою окремого 

тестування або серії тестувань. Дані вимірювань усереднюються за період 
тестування, яке проводиться після того, як прилад пропрацював певний час. Для 
підвищення ефективності та точності тестування тривалість періоду тестування 
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не повинна бути фіксованою; воно повинно бути таким, щоб прилад перебував у 
стабільному стані протягом цього періоду тестування. Це підтверджується 
шляхом перевірки всіх даних протягом цього періоду тестування на 
відповідність набору критеріїв стабільності та того, чи можна було б зібрати 
достатньо даних у такому стабільному стані.  

AE, що виражається в кВт·год/рік і округляється до двох десяткових знаків, 
розраховується таким чином:  

 
AE = 365 × Edaily /L + Eaux 

де 
– коефіцієнт навантаження L = 0,9 для холодильних приладів тільки з 

відділенням для заморожування і L = 1,0 для всіх інших приладів; 
– де Edaily, що виражається в кВт·год/24 год і округляється до трьох 

десяткових знаків, розраховується з ET  при температурі навколишнього 
середовища 16 °C (E16 ) та при температурі навколишнього середовища 32 °C 
(E32) у такий спосіб:  

Edaily = 0,5 × (E16 + E32  ) 
 

де E16  та E32 отримані шляхом інтерполяції енергетичного тестування при 
цільових температурах, наведених у таблиці 3.  

 
2) Для малошумних холодильних приладів:  
Споживання енергії визначається, як передбачено в підпункті 1 пункту 3, 

але при температурі навколишнього середовища 25 °C замість 16 °C і 32 °C.  
Edaily, виражене в кВт·год/24 год і округлене до трьох десяткових знаків для 

обчислення AE в такий спосіб:  
Edaily = E 25 

 
де E25 – це ET при температурі навколишнього середовища 25 °C, отримане 

шляхом інтерполяції енергетичних тестувань при цільових температурах, 
наведених у таблиці 3.  

 
4. Визначення стандартного річного споживання енергії (SAE):  
1) Для всіх холодильних приладів:  
SAE, виражене в кВт·год/рік і округлене до двох десяткових знаків, 

обчислюється в такий спосіб: 
  

 
 

де 
– c – значення коефіцієнта для типу відділення в діапазоні від 1 до n, при 

цьому n – загальна кількість типів відділень;  
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– Vc, виражене в м3  або літрах та округлене до першого десяткового знаку, 
є об’ємом відділення;  

– V, виражене в м3  або літрах та округлене до найближчого цілого числа, є 

загальним об’ємом з ;   
– rc, Nc, Mc та C - параметри моделювання, особливі для кожного 

відділення, зі значеннями, наведеними в таблиці 4;  
– Ac, Bc та D – це коефіцієнти компенсації зі значеннями, наведеними в 

таблиці 5. 
Під час виконання наведених вище обчислень для відділень із змінною 

температурою обирається тип відділення з найнижчою цільовою температурою, 
для якої він оголошується придатним.  

 
2) Параметри моделювання для кожного типу відділень для обчислення 

SAE:  
Параметри моделювання наведені в таблиці 4.  

 
Таблиця 4  

Значення параметрів моделювання 
для кожного типу відділення 

 

Тип відділення rc (a) N c M c C 

Комірка   0,35 

75 0,12 від 1,15 до 1,56 для 
комбінованих 

приладів з 
відділеннями з 3 або 

4 зірками (b), 1,15 
для інших 

комбінованих 
приладів, 1,00 для 

інших 
охолоджувальних 

приладів 

Для зберігання вина  0,60 
Підвал  0,60 
Для свіжих харчових 
продуктів 

1,00 

Для охолодження  1,10 138 0,12 
З 0 зірок та виготовлення 
льоду  

1,20 

138 0,15 
з 1 зіркою  1,50 
з 2 зірками 1,80 
з 3 зірками 2,10 
Морозильна камера (з 4 
зірками)  

2,10 

 
Примітки:   
а) r c = (T a -Tc  )/20; де T a = 24 °C і Tc  зі значеннями, встановленими в таблиці 3.  
b) C для комбінованих приладів з відділеннями з 3 або 4 зірками визначається в такий 

спосіб:  
де frzf – об’єм відділення з 3 або 4 зірками V fr як частина V з frzf = Vfr /V :  
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— якщо frzf ≤ 0,3 тоді C = 1,3 + 0,87 × frzf;  
— якщо 0,3 < frzf < 0,7 тоді C = 1,87 – 1,0275 × frzf; — або C = 1,15. 
________________________ 
 
3) Коефіцієнти компенсації за типом відділення в обчисленні SAE:  
Коефіцієнти компенсації наведені в таблиці 5.  
 

Таблиця 5  
Значення коефіцієнтів компенсації за типом відділення 

 
Тип відділення A c B c D 

 Ручне 
розморожу-
вання 

Авто-
розморожу-
вання 

Автономний 
прилад 

Вбудований 
прилад ≤ 2 (a ) 3 (a  ) 4 (a ) > 4 (a ) 

Комірка  

1,00 

1,00 

1,02 

1,00 1,02 1,035 1,05 

Для зберігання 
вина  
Підвал   
Для свіжих 
харчових 
продуктів  
Для охолодження  

1,03 

З 0 зірок і 
виготовлення 
льоду  

1,00 1,10 1,05 

з 1 зіркою  
з 2 зірками  
з 3 зірками 
Морозильна 
камера (з 4 
зірками)  

Примітка: 
(a) кількість зовнішніх дверцят або відділень, залежно від того, що найменше.  
_____________________ 
 

5. Визначення EEI:  
EEI, виражене у відсотках і округлене до першого десяткового знаку, 

обчислюється в такий спосіб:  
 

. 
________________________ 


