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Af Henning 
Grønbæk, 

produktchef og 
Henning Holm 

Sørensen, leder 
af product 

management, 
Exhausto A/S   

Hvad er tankerne og formålet 
med direktivet? Her kan en pa-
rallel til bilverdenen måske 

Læs mere og se animationen på viega.dk

Viega Smartloop Inliner System

Energibesparende varmtvandscirkulation.

Smartloop Inliner mindsker varmetabet markant.
Varmetab fra cirkulationsledninger udgør i de fleste varmtvandsinstallationer den største andel
af det samlede varmetab. I Smartloop Inliner Systemet ligger cirkulationsledningen indvendigt i
stigstrengen – derved udnyttes det allerede opvarmede vand, og varmetabet nedsættes markant. 
Systemet reducerer også installationsomkostningerne, sparer plads og sikrer en stabil temperatur 
i hele stigrøret. Smartloop Inliner System er ideelt til etageejendomme, hospitaler, institutioner 
og hoteller.  Viega. Én ide bedre!

■ Rør-i-rør princip
■ Op til 25 etager (75 m)
■ Etagespring op til 0,5 m
■ Vandret eller lodret rørføring
■ Pladsbesparende
■ 20-30% mindre varmetab
■ Mindre materialeforbrug
■ Mindre installationstid
■ Mindre cirkulationspumpe

AD_DK_Viega_Smartloop_Inliner_Annonce_A4_HVAC_04.16.indd   1 12-04-2016   15:00:48

Hvor hurtigt  
må et aggregat køre?

Ved årsskiftet trådte det nye Ecodesign direktiv (EU1253/2014) i kraft gældende for 
ventilationsaggregater, og her stilles der en række nye krav til alle leverandører med hensyn til 

aggregaternes energiforbrug

E c o d e s i g n

være til hjælp, hvis man tænker 
på denne analogi:
Vi ved alle, at selv om vi har en 
bil, der måske kan køre 250 
km/t, så er det ikke tilladt at 
udnytte dette potentiale i Dan-
mark. De f leste er også klar 
over, at brændstofforbruget vil 
stige dramatisk, hvis hele po-
tentialet bliver udnyttet.
Og mon ikke vi alle er helt klar 
over, at ansvaret for at overhol-
de gældende fartgrænser er hos 
billisten – producenten af bilen 
kan ikke gøres ansvarlig for en 
fartbøde!

Langt hen ad vejen er tankerne 
i Ecodesign-direktivet på linje 
med denne analogi. Dog er pro-
ducenten ansvarlig for, at reg-
lerne overholdes – og her kan 
den virkelige verden give visse 
udfordringer.

“Overholder jeres VEX’er 
Ecodesign-direktivet?”
Det spørgsmål får vores sælgere 
ofte fra kunderne. Det kan man 
ikke bare svare ja eller nej til. 
Men Exhausto kan svare ja til, 
at der stilles alle de data til rå-

dighed, som Ecodesign-direkti-
vet kræver. 
Men om det enkelte aggregat 
overholder Ecodesign-direkti-

Om Ecodesign direktivet 
(EU1253/2014)
Den originale tekst til direk-
tivet kan hentes fra EU’s 
hjemmeside: www.eur-lex.
europa.eu.
Eller søg i Google efter 
”Ecodesign 1253” – så lan-
der du direkte på en side, 
hvor der kan vælges PDF-
dokumenter på alle EU-
sprog. Hvis man ønsker at 
fordybe sig i kravene, så er 
bilag III og V nok de mest 
interessante. 



HVAC 6 · 201628 vi forenkler byggeriet     www.lindab.dk

Totalleverandør

Swegon’s sortiment består ikke kun af vores kendte luftbehandlingsaggregater til bl.a. skoler, 
kontorer og boliger. Vi har også vandbårne klimasystemer, armaturer, reguleringsspjæld og 
akustikprodukter. Swegon kan levere en totalløsning som passer lige netop til dit projekt! 
Kontakt os for mere information.

swegon.dk

vet - det kommer an på den øn-
skede driftssituation (”hvor 
hårdt trykker du på speede-
ren?”), og kravene forklares 
nærmere i denne artikel. 

Ecodesign-direktivet i 
overskrifter
Teksten til direktivet er ganske 
omfangsrig – ikke mindre end 
19 tætskrevne sider. Vi forsø-
ger i det følgende at skabe 
klarhed over de ret komplice-
rede krav.
Direktivet trådte som nævnt i 
kraft ved årsskiftet 2015/16, 
men kravene bliver skærpet 
yderligere pr. 1. januar 2018.
Kravene er delt i to overord-
nede kategorier – RVU og 
NRVU aggregater:

• RVU = Residential Ventila-
tion Unit. Gælder for alle ag-
gregater med nominel luft-
mængde under 250 m3/h (og 
uanset anvendelsesområde!).
• NRVU = Non-Residential 
Ventilation Unit. Gælder for 
alle aggregater med nominel 
luftmængde over 1000 m3/h (og 
også her uanset anvendelses-
område med undtagelse af pro-
cesventilation – se mere neden-
for).
• 250-1000 m3/h: I denne ”grå-
zone” kan fabrikanten selv væl-
ge, om der skal være tale om et 
RVU- eller NVRU-aggregat.

Man skal ikke lade sig forvirre 
af, at ordet beboelse (residen-
tial) bruges som en del af defi-
nitionen. Der skelnes i praksis 
alene ud fra luftmængden mel-

lem de to kategorier, hvilket i 
praksis gør denne del ganske 
let.
I denne artikel har vi valgt at 
fokusere på kravene til NVRU, 
da de er de mest komplekse, og 
da vi forventer, at det har størst 
interesse for HVAC Magasinets 
læsere. Reglerne for RVU vil 
blive omtalt i en senere artikel.

Temperaturvirkningsgrad
Her er kravene ganske lette at 
forstå:

• 01.01.16: Min. 67 procent
• 01.01.18: Min. 73 procent

Disse krav er ufravigelige, og 
suppleres af krav til SFP (speci-
fikt el-forbrug), hvor høje tem-
peraturvirkningsgrader giver 
”bonus” ved udregning af det 
tilladelige SFP.

Nominel luftmængde
Direktivet omtaler, at der skal 
gøres rede for data i det ”nomi-
nelle driftspunkt”, men der er 
ikke angivet en præcis defini-
tion af dette. 
For store aggregater vil der  
næsten altid være tale om, at 
aggregatet er dimensioneret 
præcist til det aktuelle behov, 
så her er det ret enkelt at be-
regne de krævede data.
For kompaktaggregater er si-
tuationen ofte den, at der ved 
bestilling af et aggregat ikke er 
oplyst et præcist driftspunkt. 
Exhausto har derfor valgt, at 
der for alle kompaktaggregater 
i familierne VEX100/200/300 

er lavet dokumentation for et 
nominelt driftspunkt, der er 
valgt ud fra et kanaltryktab på 
250 Pa og maksimal luftmæng-
de.

Tilladelig SFP
Ecodesign-kravene skal ses 
som minimumskrav. Her kom-
mer Ecodesign ind med krav, 
der skal opfattes som mini-
mumskrav – nationale lovgiv-
ning skal også overholdes. Dvs. 
at i Danmark skal selve aggre-
gatet leve op til Ecodesign-di-
rektivet, samtidigt med at hele 
installationen inkl. kanaltryk-
tab m.m. skal overholde krav 
til SFP-værdien. Ifølge BR15 må 
CAV/VAV-anlæg max. have en 
SFP-værdi på 1800/2100 J/m3.

Beregningsprogrammer
Det er naturligvis muligt at op-
bygge et regneark, der kan bru-
ges til at gøre rede for Ecode-
sign-direktivets krav, men 
Exhausto har indarbejdet kra-
vene i alle sine beregningspro-
grammer.
I figur 1 ses et eksempel fra 
programmet QuickSelect, hvor 
der let skabes et overblik over 
Ecodesign-kravene. Klikkes der 
på Eco-ikonerne i 4. søjle, kan 
der ses en tabel med alle Eco-
design-data, og ikonerne viser 
umiddelbart, hvordan de for-
skellige aggregater lever op til 
kravene i det valgte drifts-
punkt.
Hvis man her benytter analo-
gien til bilverdenen i starten af 
denne artikel, så vil man ved 

Figur 1.

hjælp af QuickSelect let kunne 
finde det driftspunkt (”indstil-
ling af speederen”), hvor Eco-
design-kravene for henholdsvis 
2016 og 2018 opfyldes. I prin-
cippet vil alle produkter kunne 
overholde kravene, hvis blot 
der ”trykkes meget let på  
speederen”, men hvis luft-
mængden bliver meget lille, så 
er det jo ikke sikkert, at dette 
er fornuftigt eller acceptabelt af 
økonomiske grunde.

Hvem har ansvaret?
I indledningen nævnte vi, at 
producenten er ansvarlig for 
overholdelse af direktivet. Vi 
tror, at de f leste branchefolk vil 
være enige i, at dette i praksis 
kan være ganske vanskeligt at 
håndhæve. 

Modulaggregater
Taler vi om modulaggregater, 
så er disse normalt designet 
præcist til opgaven, og dermed 
er der ikke et stort problem – 
Ecodesign-kravene vil helt na-
turligt indgå i designprocessen, 
hvor Exhausto’s EXselectPRO 
beregningsprogram vil give 
svaret.

Kompaktaggregater
Taler vi om de mere standardi-
serede kompaktaggregater, kan 
situationen være lidt van-skeli-
gere. Her bestilles aggregatet 
ofte, uden at der laves en aktuel 
beregning - bestillingen sker 
blot ud fra en luftmængde. Her 
stiller Exhausto som nævnt 

E c o d e s i g n

Hvor hurtigt må...
Fortsat
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ovenfor data til rådighed ud fra 
et nominelt driftspunkt (kan 
hentes som download). Men 
anvendes aggregatet i praksis i 
et meget afvigende driftsom-
råde, så bør der laves en kon-
kret beregning ved hjælp af et 
af Exhausto’s programmer 

QuickSelect eller EXselect. Det-
te betyder, at det i praksis kan 
være vanskeligt at fastholde, at 
producenten er ansvarlig for 
overholdelse af direktivet.

Ecodesign Sekretariatet
I Odense har Energistyrelsen 
for nogle år siden oprettet et 
sekretariat, der skal sikre over-
holdelse af direktivet. Man ind-
kalder således produkter til 
test, eller man evaluerer den 
dokumentation, der medleveres 
produkterne. Hvis direktivets 
krav ikke opfyldes på tilfreds-
stillende måde, så får produ-
centen en frist til at korrigere 
for de påpegede fejl.
Her kan vi igen benytte analo-

gien fra indledningen. Ecode-
sign Sekretariatet er altså i 
praksis ”politi” i forhold til 
Ecodesign-direktivet. Vi må 
med spænding se frem til, 
hvordan sekretariatet vil for-
valte denne opgave.

n

Exhausto stiller yderligere vi-
den til rådighed på deres hjem-
meside – søg blot efter Eco- 
design.
Ecodesign var et væsentligt 
tema ved Ventilationsdagen 
2016, hvor bl.a. Ecodesign  
Sekretariatet havde et indlæg 
om deres rolle. Præsentationen 
fra dette foredrag kan findes på 
Exhaustos hjemmeside under 
Institute. 

Dokumentationskrav
Leverandøren skal kunne le-
vere dokumentation for i alt 
19 parametre, der her er illu-
streret ved et eksempel for et 
Exhausto VEX330H aggregat, 
figur 2.
Tilsvarende dokumentation 

kan downloades for alle 
Exhausto kompaktaggregater i 
serierne VEX100/200/300 gæl-
dende for ”nominelt drifts-
punkt”. Desuden kan der laves 
beregninger for specifikke 
driftspunkter i programmerne 

EXselect og QuickSelect. Ved 
f lere driftspunkter for samme 
aggregat sidestilles nominelt 
driftspunkt med den situation, 
hvor anlægget kører med det 
højeste omdrejningstal.
For modulaggregaterne i 

VEX4000 serien skal der i EX-
selectPRO laves beregninger 
for specifik(ke) 
driftspunkt(er).

Her gælder Ecodesign 
ikke
Ecodesign retningslinjerne 
gælder ikke for anvendelser, 
hvor ventilationsanlægget 
bruges til procesventilation, 
som f.eks.:

•  Industrikøkkener
•  Svømmehaller
•  Datacentre, serverrum
•  Recirkulationsanlæg (<10 

procent udeluftandel)
•  Papirproduktion
•  Driftsrum til f.eks. kraft-

varmeanlæg

Figur 2.

E c o d e s i g n

Hvor hurtigt må...
Fortsat
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