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E c o d e s i g n d i r e k t i v e t

Hvad har dit køleskab 
tilfælles med dit 

boligventilationsaggregat?
1. januar 2016 trådte det nye Ecodesigndirektiv EU1254/2014 i kraft gældende for små 

boligventilationsaggregater. Direktivet indeholder en række nye krav til alle leverandører med hensyn til 
aggregatets energiforbrug samt oplysning om tekniske data på aggregatet

hvad du kigger efter, udover pri-
sen? På samme måde er det tan-
ken, at du nu kan smutte ud og 
kigge på et ventilationsanlæg 
med varmegenvinding til din 
bolig. Direktivet stiller krav om, 
at fabrikanten skal mærke ag-
gregat (tydeligt) med energifor-
brug i en bestemt situation, fi-
gur 1, luftmængde og støjniveau 
– ikke meget forskelligt fra, 
hvad du vil kigge efter om køle-
skabet. Altså information, der 
sætter forbrugeren i stand til at 
sammenligne to eller flere små 

ventilationsaggregater. God og 
tydelig information, der kan 
sammenlignes. Her mener vi 
dog også, det var på sin plads at 
oplyse om anlæggets årlige 
energiforbrug (SEC), som i vo-
res tilfælde imidlertid er henvist 
til at stå i den tekniske doku-
mentation på hjemmesiden 
www.exhausto.dk.

Overodnet indhold 
Små og store aggregater
Kravene er delt i to overord-

nede kategorier – RVU- og NR-
VU-aggregater:
RVU = Residential Ventilation 
Unit (Bolig Ventilationsaggre-
gat)
Gælder for alle aggregater med 
nominel luftmængde under 250 
m3/h (og uanset anvendelses-
område!)
NRVU = Non-Residential Ven-
tilation Unit (Ikke Bolig Venti-
lationsaggregat)
Gælder for alle aggregater med 
nominel luftmængde over 1.000 
m3/h (og også her uanset an-

Af Henning Grønbæk og 
Henning Holm Sørensen 

Forestil dig, at du en lørdag for-
middag går ud og kigger på kø-
leskab. Tja, hvad kigger du 
egentlig efter? Fysisk størrelse, 
indhold i liter, støjniveau og 
energiforbrug - mon ikke det er, 
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Figur 1. Her ses energimærkningen for 
et Exhausto Boligventilationsanlæg 
type VEX35DV med angivelse af max. 
luftmængde, lydniveau og energi-
mærkning (A).

32) »luftstrømmens følsomhed over for trykvariationer«: for et ventilationsaggregat til boliger uden kanaler er det 
forholdet mellem den største afvigelse fra den maksimale volumenstrøm for ventilationsaggregater til boliger ved 
henholdsvis + 20 PA og – 20 Pa ekstern totaltrykforskel  

33) »lufttæthed inde/ude«: for et ventilationsaggregat til boliger uden kanaler er det luftstrømmen (udtrykt i m3/h) 
mellem inde og ude, når ventilatoren(-erne) er slukket.   

BILAG II 

Specifikke energiforbrugsklasser 

De specifikke energiforbrugsklasser (SEC-klasser) for ventilationsaggregater til boliger, beregnet for gennemsnitligt klima: 

Tabel 1 

Klassificering fra den 1. januar 2016 

SEC-klasse SEC i kWh/a.m2 

A+ (mest effektiv) SEC < – 42 

A – 42 ≤ SEC < – 34 

B – 34 ≤ SEC < – 26 

C – 26 ≤ SEC < – 23 

D – 23 ≤ SEC < – 20 

E – 20 ≤ SEC < – 10 

F – 10 ≤ SEC < 0 

G (mindst effektiv) 0 ≤ SEC   

25.11.2014 L 337/33 Den Europæiske Unions Tidende DA    

Figur 2. Her ses en oversigt over inddelingen i SEC-klasser ud fra energiforbruget i kWh pr. m2 pr år. Tallet er negativt, da der med 
denne type ventilationsanlæg med varmegenvinding opnås en besparelse i forhold til naturlig ventilation.
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Loftdiffusor til effektiv og trækfri luftfordeling  
 
At skabe et godt indeklima i rum med lav loftshøjde kan 
være lidt af en udfordring. KE Fibertec kan nu tilbyde lofts-
paneler til diffus eller retningsbestemt ventilation i skoler,  
på kontorer og andre komfortmiljøer. 
 
Hele tekstiloverfladen udnyttes aktivt til luftfordeling, 
hvilket giver meget lave indblæsningshastigheder og 
dermed en trækfri luftfordeling og et lavt tryktab.   

Læs mere på fbspaneler.dk

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

Tlf.  75 36 42 00
Fax 75 36 20 20
www.ke-fibertec.dk

• Trækfri luftfordeling
• Lavt tryktab (klar til BR 2020)
• Lavt lydtrykniveau (ned til <20 dB(A))
• Nem installation og rengøring
• Lav vægt
• Integreres i loftet (særligt velegnet til rum  

med lav loftshøjde)
• En fleksibel løsning, der kan leveres enkeltvist  

eller udbygges til en serie som et samlet tryk-
kammer (op til 4 stk.) uden unødigt tryktab

• Værktøj ikke nødvendigt
• Fås i forskellige farver

NYHED! FBS loftspaneler  
til ventilation

Hvorfor vælge FBS loftspaneler?

E c o d e s i g n d i r e k t i v e t

Figur 4. Der findes et tilsvarende dokument pr. VEX-model. Dokumenterne kan downloades fra hjemmesidens downloadcenter.

Figur 3. VEX35DV ventilationsaggregat med varmegenvinding for decentral ventila-
tion af én bolig.

Hvad har dit...
Fortsat

vendelsesområde med undta-
gelse af procesventilation – se 
artikel i HVAC nr. 6, siderne 
26-30).
250-1.000 m3/h: I denne ”grå-
zone” kan fabrikanten selv væl-
ge, om der skal være tale om et 
RVU- eller NVRU-aggregat og 
levere dokumentation i over-
ensstemmelse hermed.
Man skal ikke lade sig forvirre 
af, at ordet beboelse (residen-
tial) bruges som en del af defi-
nitionen. Der skelnes alene ud 
fra luftmængden mellem de to 
kategorier, hvilket i praksis gør 
denne del ganske let. I denne 
artikel har vi valgt at fokusere 
på kravene til RVU, da NRVU 
er beskrevet i HVAC nr. 6, si-
derne 26-30.

Den tekniske dokumentation 
på hjemmesiden  
www.exhausto.dk skal inde-
holde ikke mindre end 21 fast-
lagte informationer, se figur 4, 
hvoraf de vigtigste nok er årligt 
energiforbrug (SEC) i tre for-
skellige klimazoner (kold, mid-
del og varm), temperaturvirk-
ningsgrad, specifikt energifor-
brug - internt (SPI [kW pr. 
m3/h]), som desværre er andre 
data, end dem vi skal overholde 
i henhold til Bygningsregle-
mentet. 

Beregninger
SEC – Specific Energy Con-
sumption [kWh/m2 pr. år] be-
regnes ud fra en lang række pa-
rametre, nogle er faste og andre 
er variable. Vigtigst er det nok 
at spørge fabrikanten, hvilken 
styringsform han har regnet 
med, idet man får en markant 
godskrift (fordel), såfremt der 
regnes med ”lokal” behovssty-
ring. Her menes ikke en over-
ordnet styreparameter i aggre-

GB DE DK NO SE

Product Produkt Produkt Produkt Produkt VEX35DV

Erp Erp Erp Økodesign Erp Erp2016 √

A Manufacturer Hersteller Producent/varemærke Produsent Leverantör EXHAUSTO A/S

B Model identifier Modellkennung Modelidentifikation Modell identifikasjon Modellbeteckning, VEX35DV

C1
Specific energy consumption (SEC) 
cold

Spezifischer Energie- verbrauch 
(SEV) cold

Specifikt energiforbrug (SEC) cold Spesifikt energiforbruk (SEC) cold
Specifik energianvändning (SEC) 
cold

-73,4 kWh/m² * a

C2
Specific energy consumption (SEC) 
average

Spezifischer Energie- verbrauch 
(SEV) average

Specifikt energiforbrug (SEC) 
avarage

Spesifikt energiforbruk (SEC) 
avarage

Specifikt energianvändning  (SEC) 
avarage

-36,1 kWh/m² * a

C3
Specific energy consumption (SEC) 
warm

Spezifischer Energie- verbrauch 
(SEV) warm

Specifikt energiforbrug (SEC) warm Spesifikt energiforbruk (SEC) warm
Specifikt energianvändning  (SEC) 
warm

-12,1 kWh/m² * a

D Declared typology in acc. Article 2 Typs gemäß Artikel 2 Typologi i henhold til artikel 2 Typologi iht. Artikkel 2
Deklarerad typ i enlighet med 
artikel 2 

RVU/BVU; WLA/ZLA; Ventilationsaggregat til 
boliger/tovejs; Boligventilasjons-

aggregat/toveis; Ventilationsenhet avsedd för 
bostäder /dubbelriktad

 

E Type of drive Art des Antriebs
Type drev (flertrinsdrev eller trinløs 
regulering (VSD)) 

Type frekvensomformer 
(Trinnregulert eller trinnløs 
regulering (VSD))

Typ av drivenhet (stegvis 
varvtalsregulator eller steglös 
varvtalsregulator (VSD)). 

Variable speed drive (VSD); Drehzahlregelung; 
Trinløs regulering (VSD); Trinnløs regulering 

(VSD); Steglös varvtalsregulator
 

F Type of HRS Art des WRS Type varmegenvindingssystem Type varmegjenvinning Typ av värmeåtervinningssystem Recuperativ  

G Thermal efficiency of HRS Thermischer Übertragungsgrad
Temperaturvirkningsgrad af 
varmegenvinding 

Temperaturvirkningsgrad av 
varmegjenvinning

Termisk verkningsgrad för 
värmeåtervinningssystem

84 %

H Maximum flow rate Höchster Luftvolumenstrom Maksimalvolumenstrøm Maksimal volumenstrøm Maximalt luftflöde 333  m³/h

I Effective electrical power input Elektrische Eingangsleistung Tilført elektrisk effekt Tilført elektrisk energi Tillförd effekt 143 W

J Sound power level (Lwa) Schallleistungspegel (Lwa) Lydeffektniveauet (Lwa) Lydeffektnivået Ljudeffektnivån 43 dB(A)

K Reference flow rate Bezugs-Luftvolumenstrom Referencevolumenstrøm Referanse volumenstrøm Referensflöde 0,07  m³/s

L Reference pressure difference Bezugsdruckdifferenz Referancetrykforskel Referanse trykkforskell Referenstryckskillnad 50 Pa

M SPI SEL SEL SEL SEL 0,36 W/(m³/h)

N Control factor Steurungsfaktor Reguleringsfaktor Reguleringsfaktor Styrfactor 0,85  

O
Declared maximum int./ext. leakage 
rate

Inneren/äusseren 
Höchstleckluftquoten-raten

Maksimal intern/ekstern lækage Maksimal intern/ekstern lekkasje
Deklarerad maximal inre/yttre 
läckfaktor

0,8 / 1,1 %

Q Discription of visual filter varning
Beschreibung der optischen 
Filterwarnzeige

Beskrivelse af visuelle 
filteralarmsignal 

Beskrivesle av filteralarm Beskrivning av visuell filtervarning 
Timer controlled; Timer Kontrolliert; Timer ; 

Timer ; Tidur 
 

S Internet address for instructions Internetanschrift Internetadresse Internettadresse Webbadress www.exhausto.com 

3005448

Unit/Gerät/ 
Enhed/ 

Enhet/Enhet

15-03-2016

GB: Information requirements for RVUs as referred to in EC1253/2014 Article 4(1)  

DE: Informationsanforderungen für WLA gemäß EU1253/2014 Artikel 4 Absatz 1

DK: Informationskrav for ventilationsaggregater til boliger iht. EU 1253/2014 artikel 4, stk. 1

NO: Informasjonskrav for ventilasjonsaggregater til boliger, jf. EU1253/2014 artikkel 4, stk. 1

SE: Informationskrav för ventilationsenheter avsedda för bostäder som avses i EU1253/2014 artikel 4.1 
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gatet (f.eks. fugtighed), men en 
lokal styreparameter (f.eks. 
CO

2
) i alle rum, en virkelig be-

hovsstyring lokalt i hele 
betjeningsområdet/i alle rum.
SPI – Specific Power Input 
[kW/(m3/h)] er et udtryk for 
anlæggets interne specifikke 
energiforbrug pr. m3/h, hvor 
BR15 omtaler en SEL/SFP gæl-
dende for hele ventilationsan-
lægget inkl. tryktab i kanaler, 
ventiler, taghætte m.m., der op-
lyses i [W/(m3/s) = J/m3].
Temperaturvirkningsgraden 
skal måles i henhold til EN13 
141-7 (inkl. motorvarme, var-
meveksler målt i aggregatet, 
med og uden kondensation, se 
figur 5), hvorimod BR15 hidtil 
har foreskrevet, at det skal må-
les efter EN308, se figur 6, uden 
motorvarme, da der her alene 
måles på selve varmeveksleren 
”pillet” ud af aggregatet. Her er 
lidt uklarhed, der bør rettes op 
på i BR15.
Ligeledes kan det diskuteres, 
om vi i Danmark skal fastholde 
vores ”lokale” krav til tempera-

turvirkningsgrad, der i dag er 
80 procent, stigende til 85 pro-
cent i BR2020, samt kravet til 
SEL/SFP på 1.000 J/m3 i dag og 
800 J/m3 i BR2020.
Hvem har ansvaret? Fabrikan-
ten (importøren) har ansvaret 

Figur 6. Temperaturvirkningsgrad for samme VEX35DV, men målt iht. EN308.

Figur 5. Temperaturvirkningsgrad for et VEX35DV aggregat målt iht. EN13 141-7.

Om forfatterne 
Henning Grønbæk er pro-
duktchef og Henning Holm 
Sørensen er leder af product 
management ved Exhausto 
A/S – som er købt af den 
franske ventilationskoncern 
Aldes i juni.

for, at ventilationsanlægget er 
målt og mærket i henhold til 
direktivet, samt at de krævede 
data stilles til rådighed på 
hjemmesiden www.exhausto.dk. 
Det er derimod entreprenøren/
den rådgivende ingeniør, der 

skal sikre, at det færdige, in-
stallerede anlæg opfylder kra-
vene i BR15.

Ecodesign Sekretariatet
I Odense har Energistyrelsen 
for en række år siden oprettet 
et sekretariat, der skal sikre 
overholdelse af direktivet. Man 
indkalder således produkter til 
test, og/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.
Ecodesign Sekretariatet er altså 
i praksis ”politi” i forhold til 
Ecodesigndirektivet. Vi må 
med spænding se frem til, 
hvordan sekretariatet vil for-
valte denne opgave. Vi kan op-
lyse, at Exhausto allerede er 
blevet udvalgt og den fornødne 
dokumentation er indsendt – 
endnu dog uden nogen tilbage-
melding.

Vil du vide mere?
Exhausto stiller yderligere vi-
den til rådighed på vores hjem-
meside – søg blot efter Ecode-
sign.
Ecodesign var et væsentligt 
tema ved Ventilationsdagen 
2016, hvor bl.a. Ecodesign Se-
kretariatet havde et indlæg om 
deres rolle. Præsentationen fra 
dette foredrag kan findes på 
Exhausto’s hjemmeside under 
Institute - 
www.exhausto.dk/institute.

n

Dette er den anden artikel af to 
om Ecodesigndirektivet. Den 
første med fokus på store aggre-
gater blev bragt i HVAC  
nr. 6/2016, siderne 26-30.

Hvad har dit...
Fortsat


