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Baggrund: 2 rammedirektiver 

 Ecodesign (Dir. 2009/125/EC) og (Dir. 2005/32/EC)  

– Det lovmæssige grundlag for, at der kan stilles 

energi- og miljøkrav til produkter og apparater. 

– Der kan stilles krav til: 

 - Energiforbrugende produkter (fx vaskemaskiner) 

 - Energirelaterede produkter (fx vinduer) 

– Krav udarbejdes på baggrund af en livscyklus-

betragtning 

 Energimærkning (Dir. 2010/30/EU) 

– Det lovmæssige grundlag for, at der kan stilles 

krav om energimærkning af produkter og apparater 

 Ens krav i EØS-lande = EU (28 lande) + Norge, Island 

og Lichtenstein  



Udvælgelse af produkter 

 Den Europæiske Kommission udarbejder arbejdsplaner 

med prioritering af produkter, hvor der er et 

potentiale for besparelser på energi og miljø: 

– Den første udgave af Ecodesign-direktivet 

(2005/32/EC) indeholder en liste med produkter 

som har særlig høj prioritet (produkter til 

rumopvarmning, vandopvarmning, belysning 

husholdningsapparater mv.) 

– Derefter er fulgt 2 arbejdsplaner for: 

• 2009-2011 (air-conditioning > 12 kW m.fl.) 

• 2012-2014 (tappearmaturer m.fl.) 

 

 



Fra arbejdsplan til forordning….. 

 

Forordninger (lovtekst!) 

Source: BioIS 



Produkter til opvarmning 

Source: BioIS 



4 Forordninger for forsyningsanlæg 

Rammedirektiver Lot 1 Lot 2 

 

 

Ecodesign  

(Dir. 2009/125/EC) 

Anlæg til 

rumopvarmning og 

anlæg til kombineret 

rum- og brugsvands-

opvarmning (813) 

 

Vandvarmere og 

varmtvands-

beholdere (814) 

 

 

Energimærkning 

(Dir. 2010/30/EU) 

 

Produkter som 

ovenfor + pakker 

med temperatur-

styring og  solvarme-

komponenter (811) 

Vandvarmere og 

varmtvands-

beholdere + pakker 

med solvarme-

komponenter (812) 



Produkter (Lot 2) 

 Elektriske beholdervandvarmere 

 Elektriske gennemstrømningsvandvarmere 

 Gasfyrede beholdervandvarmere 

 Gasfyrede gennemstrømningsvandvarmere 

 Elektriske brugsvandsvarmepumper - luft-vand + aftræk 

 Elektriske brugsvandsvarmepumper – væske-vand 

 Solvandvarmere 

 

 

 Separate beholdere inklusiv solbeholdere med back-up 

varmelegeme + varmtvandsbeholdere til fjernvarme 

(både direkte og indirekte opvarmede) 

 



Vandvarmere –  

Virkningsgrad ved vandopvarmning 

Qref er det tappede volumen i kWh for et givet forbrugsprofil (3XS-4XL) 

Qfuel er brændselsforbrug i kWh 

Qelec er elforbrug i kWh 
 

CC er en omregningskoefficient, som er udtryk for den gennemsnitlige 
europæiske elvirkningsgrad (40%), CC=2,5 
 

SCF er en faktor for gevinsten ved intelligent styring (smart control).  
Faktoren skal bestemmes ved måling. 
 

‘Smart’ er en faktor, der er =0, hvis der ikke er monteret intelligent styring 

og =1, hvis der er monteret intelligent styring og resultatet af måling af 
SCF giver et resultat, der er større end eller lig med 0,07  



Euroheat & Power (2008) 

Normarbejde 





Minimumskrav til virkningsgrad 

ved vandopvarmning (≤ 400 kW) 

26/9 - 2015 

26/9 - 2017 

26/9 - 2018 



Energimærkning af vandvarmere 

(≤ 70 kW) 

- Energimærkning fra 26. september 2015 

- Energimærkning op til forbrugsprofil XXL 

- Forskellige skalaer for forskellige forbrugsprofiler 

- Samme skala for alle typer vandvarmere! 



26. September 2015 26. September 2017 



Energimærkning af varmtvandsbeholdere 
 Minimumskrav fra 26. september 2017 (op til 2000 liter) 

 Energimærke fra 26. september 2015 (op til 500 liter) 

WD February 2012

Size, l 0 30 60 100 200 300 500 1000 2000

A+ 6 18 22 25 32 36 43 56 72

A 9 25 30 35 44 50 60 76 97

B 12 35 43 49 61 70 83 106 136

C 17 49 60 69 86 98 117 149 191

D 21 61 74 86 107 122 145 185 237

0 30 60 100 200 300 500 1000 2000

A+ 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6

A 0,2 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,7 2,2

B 0,3 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,4 3,0

C 0,4 1,1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6 3,3 4,2

D 0,5 1,4 1,6 1,9 2,4 2,7 3,2 4,1 5,3

Standby loss [W], T hot water=65C, T ambient =20°

Standby loss [W/K]



Produkter (Lot 1) 

 Oliefyrede kedler 

 Gasfyrede kedler 

 Elektriske kedler 

 Mikro-/minikraftvarme (< 50 kW) 

 Gas absorptionsvarmepumper og motordrevne varmepumper 

 Elektriske varmepumper - luft-vand 

 Elektriske varmepumper - væske-vand 

– ’Lavtemperaturvarmepumper’ 35 C 

– ’Middeltemperaturvarmepumper’ 55 C 

 (Biomassekedler (Lot 15) ) 

 

 Kombi-kedler (”Combination heaters”) = anlæg til kombineret 

rum- og brugsvandsopvarmning 

 

 For mærkning desuden: 

– Styringer 

– Solvarmekomponenter (anlæg) 



Individuelle minimumskrav til de 

forskellige produkttyper (≤ 400 kW) 

 

Fælles mærkningsskala for alle 

produkter (≤ 70 kW) baseret på 

årsvirkningsgrad! 

 

 
>= 150% 

>= 125% 

>=   98% 

>=   90% 

>=   82% 

>=   75% 

>=   37% 

>=   34% 

>=   30% 

<     30%  

Kun de allerbedste kondenserende olie- og gaskedler vil kunne få et A-mærke (>=90%) 



Anlæg til kombineret rum- og 

brugsvandsopvarmning 



Pakkemærket 




