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hvad betyder det?

Hvad er Ecodesigndirektivet?

Med henblik på at begrænse Europas energiforbrug og 
klimapåvirkning har EU stillet krav til energirelaterede 
produkters energieffektivitet. Ecodesigndirektivet er et 
rammedirektiv, dvs. at EU kan udstede såkaldte forordninger 
med grænser for konkrete produkters energiforbrug og krav 
til produkters energieffektivitet. 

Et krav, der har betydning for ventilationsbranchen er f.eks. 
kravet om at 3-fasede el-motorer skal opfylde minimum 
IE2-klassen.
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Ny forordning – gældende for ventilatorer

Følgende beskrivelse gælder såvel for EXHAUSTOs ventilatorprogram som for ventilatorer indbygget i EXHAUSTOs 
ventilationsaggregater.

Fra 1. januar 2013 træder en ny forordning for ventilatorer i kraft. Det betyder at alle ventilatorer imellem 125 W og 500 kW, 
også skal opfylde en minimumseffektitetsgrad (N) for bedste driftspunkt. De forskellige ventilatortyper måles efter forskellige 
målemetoder. Dette gøres for at tage hensyn til, at de forskellige ventilatortypers egenskaber og anvendelsesområder er 
forskellige, hvilket påvirker virkningsgraden. 

Ecodesigndirektivet bevirker at der sættes minimumsstandarder 
for, hvor stort et energiforbrug apparatet eller produktet må have.
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Ny forordning – gældende for ventilatorer

Nedenstående diagram viser et udsnit af de klasser, der 
vedrører EXHAUSTOs produktprogram. Betegnelse VSD 
(Variable Speed Driver) dækker over det faktum, at ventilato-
rer, som kan indreguleres til det ønskede driftspunkt, har en 
bedre totaløkonomi. 

Tilsvarende medfører f.eks. en frekvensomformer et tab.  
De stiplede linjer angiver kravene, når ventilatoren er forsynet 
med VSD/frekvensomformer. Spændingsregulerede motorer 
opfylder ikke kravet til VSD-nedslaget, og skal opfylde kravene 
angivet med fuldt optegnet linje.

Hvilke værdier skal oplyses?
For ventilatoren skal der blandet andet oplyses:
• faktisk virkningsgrad i optimalt driftspunkt 
• den anvendte målemetode 
• effektivitetsgrad (N), som er en matematisk konvertering 
   til 10 kW, således at det er muligt at kontrollere effektivitet,  
   som er defineret i forordningen EC327/2011.
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Kravene skærpes yderligere fra 2015.

EXHAUSTO har gennemgået hele produktprogrammet med hensyn til disse nye krav, hvilket har betydet at vi udfaser en del 
spændingsregulerede ventilatorer, da disse ikke kan opfylde de opstillede krav. 
Via indførelse af EC-motor teknologi har EXHAUSTO valgt at øge effektiviteten yderligere, sådan at alle disse nye produkter 
har en virkningsgrad, der langt overstiger nuværende og fremtidige krav.
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