
 I N S T I T U T E

I HVAC Magasinet har der i de seneste numre været 
forskellige artikler, der har beskrevet Eurovent-certifi cering. 
Denne gang omtales reglerne bag energiklasser. Og lad det 
være sagt med det samme: Eurovents energiklasser er ikke 
helt så lette at tolke, som de labels vi alle har vænnet os til at 
se på husholdningsprodukter gennem de seneste år. 

Dette skyldes, at der indgår en længere række af parametre 
bag beregningen af den aktuelle energiklasse, og derfor kan 
et bestemt aggregat have forskellige energiklasser alt 
afhængigt af det valgte driftspunkt.

Indledningsvis skal det nævnes, at Eurovent-certifi cering med 
de tilhørende energiklasser er en frivillig ordning, mens 
energilabels på husholdningsprodukter er et krav i 
lovgivningen.
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Hvilke parametre indgår i fastlæggelsen af energiklasse
I Eurovents meget omfattende regelsæt er beregning af 
energiklasse beskrevet ud fra følgende tekniske parametre:

•  Dimensionerende ude-temperatur
•  Temperaturvirkningsgrad ved balancerede luftmængder
•  Tryktab over varmegenvinder
•  Lufthastighed gennem aggregat
•  ”Absorbed Power Factor” beregnet ud fra motorernes

optagne effekt (svarer omtrent til SFP)

De tilhørende formelsæt er baseret på EN13053 normen, og 
Eurovent har tilføjet de her omtalte energiklasser. 
Bestemmelsen af energiklasse er ret kompleks, og det kan 
være svært at gennemskue, hvordan de enkelte parametre 
indvirker på den beregnede energiklasse. I faktaboks 1*) se 
s.4 er vist kravene til tre underklasser, der indgår som en del 
af bestemmelsen af energiklasser.

For at eksemplifi cere reglerne er der til denne artikel i tabel 
1 vist 9 eksempler på energiklasser for SAMME aggregat 
– men i en række forskellige driftspunkter. Heraf ses, at et

EXHAUSTO VEX160-aggregat med krydsveksler kan have alt 
fra energiklasse A til D, og derfor er kendskab til det valgte 
driftspunkt særdeles vigtigt. For eksemplernes skyld er der 
valgt et aggregat med krydsveksler, da der på denne måde 
bedst kan demonstreres spændvidden i energiklasserne. 
Samtidigt viser det også, at der er behov for endnu bedre 
klasser end den nuværende klasse A – mere om dette 
senere.

Ikke overraskende har den valgte luftmængde og trykydel-
sen betydning, men at den valgte ude-temperatur også har 
betydning, er måske mere overraskende. I eksemplerne på 
s.4 ændres der kun på ude-temperaturen, og her går 
energiklassen fra C ved -12 °C til A ved +8 °C. 
Årsagen til dette er, at temperaturvirkningsgraden har 
mindre og mindre betydning for det samlede energiforbrug, 
når aggregatet skal bruges i et varmt klima. Til gengæld har 
energiforbruget til motorerne (SFP) en mere dominerende 
indfl ydelse på energiklassen, når der er en høj udendørs 
temperatur.

Nominelt

Driftspunkt eksempel nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapacitet [m3/h] 5000 5000 5000 4200 4200 4200 4200 3600 2800

Ved et kanaltryktab [Pa] 250 180 100 500 200 200 200 200 200

SFP [J/m3] 2689 2553 2375 2954 2055 2055 2055 1716 1365

Temperaturvirkningsgrad [%] 56 56 56 57 57 57 57 58 59

Dimensionerende udetemparatur [°C] -12 -12 -12 -12 -12 0 +8 -12 -12

Energiklasse C D D B C B A B A

Tabel 1
VEX160 - Eurovent energiklasser

I dette eksempel har VEX160 med krydsveksler forskellige energiklasser - alt afhængigt af det valgte driftspunkt. (Alle data kan afl æses i QuickSelect).



 I N S T I T U T E

Ud fra tabellen ses det tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt 
at efterspørge et ”Energiklasse A aggregat” – det er 
nødvendigt samtidigt at beskrive, i hvilket driftspunkt dette 
skal være opfyldt. Og dermed er det også sagt, at to 
konkurrerende produkters energiklasse ikke kan sammen-
lignes uden kendskab til de valgte driftspunkter.

Af samme årsag har EXHAUSTO valgt ikke at levere aggre-
gater med en påklæbet energilabel, da denne label vil være 
helt specifik for hver enkelt ordre. Skulle man alligevel ønske 
en sådant label, så kan den til enhver tid printes via 
QuickSelect (figur 1 viser et eksempel gældende for et 
VEX360 aggregat).

 

 

Et dårligt kanalsystem har også indflydelse
Ovenfor er nævnt, at enegiklassificeringen kan være 
vanskelig at gennemskue. Et eksempel på dette er vist i tabel 
1 i eksemplerne 4 og 5. Her ses, at et anlæg med et stort 
tryktab i kanalsystemet (nr. 4) får en bedre energiklasse end 
samme anlæg med et lavere tryktab (nr. 5). 
Forklaringen på dette er, at Eurovent-reglerne ikke straffer 
fabrikanten af et aggregat for et dårligt kanalsystem, som 
han jo ikke har indflydelse på. Tværtimod præmieres 
aggregatet, hvis det kan klare et stort tryktab med et 
fornuftigt energiforbrug.

Lovgivning og energiklasser
I BR2010 er der ikke stillet krav om bestemte energiklasser. 
Men det viser sig hurtigt, at energiklasse A ikke stiller 
voldsomt store krav til temperaturvirkningsgrad og SFP, og at
opfyldelsen af energiklasse A ikke er ensbetydende med 
overholdelse af det danske bygningsreglement. I eksem-
plerne med VEX160 (krydsveksler) kan man således se, at

temperaturvirkningsgraden i alle tilfælde ligger under kravet 
i BR2010 på 70 %. Dette vil i øvrigt være hovedreglen for 
alle aggregater med krydsveksler uanset fabrikat.

Til gengæld ser man i tabellerne 2 og 3, at VEX200 (rote-
rende veksler) og VEX300 (modstrømsveksler) opfylder 
betingelsen om min. 70 % virkningsgrad i alle de her 
beregnede driftstilstande (de samme 9 som anvendt i tabel 1 
s.1). Samtidigt er det tydeligt, at energiklassen i
alle de beregnede tilfælde er klasse A.
Man kan derfor sige, at Eurovent bør tilføje nye klasser som 
f.eks. A+ og A++ eller lignende.
Dette ønske behandles af en komite under Eurovent, hvor 
alle certificerede producenter har mulighed for at deltage. På 
nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til nye klasser, 
men det vil være en naturlig konsekvens af de skærpede 
bygningsreglementer i især de skandinaviske lande.

Firgur 1:
Energy Label 
gældende for et
VEX360 aggregat

Nominelt

Driftspunkt eksempel nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapacitet [m3/h] 5.000 5.000 5.000 4.200 4.200 4.200 4.200 3.600 2.800

Ved et kanaltryktab [Pa] 250 180 100 500 200 200 200 200 200

SFP [J/m3] 2.396 2.209 1.982 2.770 1.852 1.852 1.852 1.614 1.388

Temperaturvirkningsgrad [%] 74 74 74 77 77 77 77 79 83

Dimensionerende udetemparatur [°C] -12 -12 -12 -12 -12 0 +8 -12 -12

Energiklasse A A A A A A A A A

Nominelt

Driftspunkt eksempel nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapacitet [m3/h] 5000 5.000 5.000 4.200 4.200 4.200 4.200 3.600 2.800

Ved et kanaltryktab [Pa] 250 180 100 500 200 200 200 200 200

SFP [J/m3] 2.502 2.325 2.148 2.831 1.930 1.930 1.930 2.059 1.582

Temperaturvirkningsgrad [%] 78 78 78 79 79 79 79 79 81

Dimensionerende udetemparatur [°C] -12 -12 -12 -12 -12 0 +8 -12 -12

Energiklasse A A A A A A A A A

Tabel 2
VEX260 - Eurovent energiklasser

Tabel 3
VEX360 - Eurovent energiklasser

Her ses VEX260 med roterende veksler i samme driftspunkter som vist i tabel 1. (Alle data kan aflæses i QuickSelect).

Her ses VEX360 med modstrømsveksler i samme driftspunkter som vist i tabel 1. (Alle data kan aflæses i QuickSelect).
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Kort sagt er der to vigtige konklusioner på denne gennem-
gang af Eurovents energiklasser:

• Man skal være forsigtig med at bedømme et bestemt  
 aggregat alene ud fra energiklassen. Det er helt nødven- 
 digt, at man også har kendskab til den driftstilstand, der
 er brugt for at beregne energiklassen. Gennem de viste  
 eksempler ser man tydeligt, at det er muligt at opnå både  
 gode og dårlige resultater for et og samme aggregat.
• Et aggregat med energiklasse A opfylder ikke nødvendig-
 vis kravene i det danske bygningsreglement BR2010.

Disse konklusioner kunne ligne en nedvurdering af Eurovent 
certifikatet. Det er dog ikke hensigten, da et Eurovent 
certifikat først og fremmest er et bevis på, at 3. part har
efterprøvet de data, som fabrikanten oplyser. 

At den obligatoriske ordning omkring energiklasser så i 
øjeblikket ikke er helt optimal, set med danske øjne, er blot 
en konsekvens af, at ordningen er introduceret inden for de 
seneste år. Desuden er reglerne et kompromis opnået blandt 
en lang række europæiske producenter, og her har de 
skandinaviske synspunkter ikke vejet så tungt i første 
omgang. 

Til slut skal det nævnes, at man i EXHAUSTOs beregnings-
program QuickSelect (figur 2) hurtigt får et overblik over 
såvel energiklasser som opfyldelsen af kravene i BR2010.

Figur 2: I QuickSelect får man hurtigt overblik over forskellige aggregaters energiklasser.

Konklusion
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Her kan du hurtigt og enkelt vælge det produkt, der passer bedst til din ventilationsopgave. 
Du får samtidg bruttopriserne på produkterne. Her er det også muligt at downloade Energi labels 
som udtrykker aggregatets samlede energiforbrug ud fra de givne driftsparametre.

Beregningsprogrammet findes på vores hjemmeside. 

QuickSelect

Classes of average air velocity levels inside the casing

Class Air Velocity [m/s]

Class V1 Maximum 1,6

Class V2 > 1,6 to 1,8

... ...

Class V9 > 3,6

Classes of power consumption of drives (fans)

Class Pm max [kW]

Class P1  < Pmref x 0,85

Class P2  < Pmref x 0,90

... ...

Class P7  < Pmref x 1,12

Classes of heat recovery

Class he 1:1 min [%]

Class H1 > 71

Class H2 > 64

... ...

Class H6 No requirements

EN 13053:2006
Ventilation for building - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections.

*) Faktaboks 1


