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Baggrund for Ecodesign direktivet og energimærkningen

• At gøre det lettere at sammenligne 
produkter på tværs.

• Siden den 26. september 2015 
har varmepumper, der anvendes i 
centralvarmeanlæg, skullet have et 
energimærke med A++ - G-skalaen, hvor A++ 
er det mest energieffektive. 

• Den 26. september 2019 tilføjes 
energiklassen A+++



Hvad skete der i med standarderne ???

• EN 14511 var normen. I 2011 introduceredes temperatur niveauerne Low, Medium, High og Very high.  

• DS/CEN TS 14825 Partload test 50 % udkom i 2004 

• EN 14825: 2012 bliver godkendt i 2011 og udkommer som første udgave i 2012. indeholdende 35 tabeller 
med 3 klimazoner og 6 partload tilstande A til F og udregning af SCOP efter BIN temperatur.  
Harmoniseret mod EC no. 206 

• EN 14825: 2013 anden udgave udkom i 2013

• EN 14825 : 2016 tredje udgave er harmoniseret mod EC 811 og 813 

• EN 14825 : 2018 fjerde udgave (17 tabeller) er harmoniseret mod EC 811 og 813

• EC 811 Energy labelling

• EC 813 Space heaters



Hvordan foregår arbejdet 

Kommisionen

Standardiseringsudvalg
TC 113 WG 7

Nationalt udvalg DS S221

Advisor

Stakeholdere:
Styrelser

Producenter
Organisationer

Nationale 
repræsentanter

Producenter
Test institutter

Styrelser
Producenter

Testinstitutter

• Kommisionen sender 
forslag til 
standardiseringsudvalget



• Kommisionens proces for revidering

Revision af ecodesign og energylabelling for kedler



Hvad vil en kommende revision eventuelt indeholde ?

• PEF Primary Energy factor fra 2,5 til 2,1 
hvad har det af indflydelse ?

• Ændring af mærkningsklasser

• Støj 

• Article 6 Circumvention

• Dynamisk Testmetode



Flytning af skalaen 

• Skal klasserne flyttes

• A klasserne er for brede 27%

• F og G bliver ikke benyttet og er 
for smalle 



Støj

• IEA Annex 51 Acoustic Signatures 
of heatpumps

• Tolerancer. Det er svært !!!

• Hvilken metode

• Skal det være et vægtet lydniveau ?

• Eller maximalt eller både og ?
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Average Theoretical sound power level Weighted sound power level• Ændring af minimumskrav og 
evt. mærkning.

• Mærkning fra A til D luft/luft

• uft
Energy Efficiency Class Sound power (dB(A))

A < 45 
B ≥ 45 and < 55 
C ≥ 55 and < 65
D ≥ 65



Circumvention Article 6

• Der er i den nye forordning en del fokus på testsituationen og producenternes 
muligheder for at optimere produktet i en testsituation for at opnå bedre resultater.

• Det kommer til udtryk i artikel 6 ”Circumvention”, som skriver at der ikke må placeres 
produkter på markedet, som er i stand til at registrere en testsituation og optimere 
performance i selve testen. Desuden beskrives at software opdateringer ikke må resultere 
i dårligere performance end oprindeligt opnået i produkttesten og som er deklareret for 
produktet med mindre slutbrugeren eksplicit har accepteret dette. 

• Er EN 14825 testmetoden med 5-6 testpunkter stadig god nok eller skal den revideres ?



Tak for opmærksomheden 


