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De STORE produkter

• Elmotorer, Ny forordning (2019/1781): 0,12 kW op til 1000 kW

• Ventilatorer: 0,125 kW op til 500 kW

• Ventilationsaggregater: fra 0,030 kW – under 1000 V AC/1500 V DC

• Fastbrændselskedler: op til 500 kW ydelse

• Varmepumper/olie- og gasfyrede kedler: op til 400 kW ydelse

• Køleprodukter- og højtemperatur chillere: op til 1 MW

• Luftvarmeprodukter: op til 2 MW ydelse

• Og flere andre bl.a. effekttransformere til elnettet!





Eksempel: Industriventilatorer 
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Forordning (EU) No. 327/2011 gælder for 
ventilatorer med elektrisk inputeffekt på
mellem 125 W and 500 kW – Minimumskrav
for den samlede virkningsgrad

Kundetilpasset, ordreproduceret, B2B 



Producentens rolle

• Overensstemmelsesvurdering
• af Ecodesignkrav til produktet

• FØR et produkt, bringes i

omsætning og/eller ibrugtages

• Teknisk dokumentation
Skal bl.a. indeholde:

• oplysninger vedrørende produktets 
miljømæssige design-aspekter 
(produktinformation)

• resultaterne af de gennemførte målinger

i forbindelse med kravene til Ecodesign

Skal desuden:

• opbevares i 10 år

• skal stilles til rådighed for myndigheder 
senest 10 dage efter anmodning

Myndighedernes rolle

• Markedstilsyn

Beføjelser til bl.a.
• påbyde producenter at trække ikke-

overensstemmende produkter tilbage
• kræve at de berørte parter forelægger alle 

nødvendige oplysninger 
• udtage prøver af produkterne og underkaste 

dem overensstemmelseskontrol

• Verifikation (Forordning 2016/2282)
• oplyste værdier ikke mere favorable end 

producentens tilsvarende målinger
• Produktinformation opfylder alle krav og 

ikke mere favorable værdier end ellers oplyst
• Test: 1 + 3 med undtagelser

• Akreditterede testlaboratorier
• De facto krav til verifikationstest



Udfordring 1: Det ”usynlige” produkt solgt B2B 

Tidspunkt for at bringe
produkt i omsætning 

?Tilbud Kundens
ordre

Kunde-
forespørgsel

Produktions-
start 

Tidspunkt for
ibrugtagning

Fra dage til adskillige måneder Myndighedernes
vindue for verifikation
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Udfordring 2: Testmuligheder

Producenter

- Testfaciliteter af meget varierende standard og kapacitet (både mængde og størrelse)

- Oftest ingen krav fra kunderne om Factory Acceptance Test (FAT) = få test

- Myndighedsverifikation hos producenten: 
- Sjældent akkreditering
- Hvad er konsekvenserne, hvis produktet fejler før det er bragt i omsætning?
- Vanskeligt at udvælge tilfældige produkter
- Legal adgang til producentens faciliteter

In-situ

- Vanskelligt at skabe de rigtige testkonditioner, når produktet er installeret

- Tolerancer

- Hvad er konsekvenserne, hvis produktet fejler, når det allerede er installeret hos slutkunden?

- Legal adgang til slutkundens faciliteter 
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Source: Oelde Ventilatoren



Udfordring 2: Testmuligheder

Uafhængige laboratorier

- Testfaciliteter af meget varierende kapacitet (både mængde og kapacitet)

- Laboratorierne tilpasser sig markedet - begrænset marked for store produkter

- Få laboratorier, men transport-

omkostninger normalt ikke en

begrænsende faktor

- Normalt akkrediterede

- Testomkostninger for store produkter er

store
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 Electric power [kW] Flow rate [m³/h] 

Pressure [Pa] 5,000 15,000 25,000 35,000 50,000 75,000 

2,500 3.9 11.6 19.3 27.0 38.6 57.9 

5,000 7.7 23.1 38.6 54.0 77.2 115.7 

7,500 11.6 34.7 57.9 81.0 115.7 171.6 

10,000 15.4 46.3 77.2 108.0 154.3 231.5 

              

Widely available   Drive system efficiency = 0.9     

Available             

Less available             

Unlikely             



Udfordring 3: Tekniske kompetencer hos myndighederne

- Komplekse produkter og varianter

- Komplekse forordninger

- Komplekse harmoniserede standarder

- Dokumentation ofte beregnet fremfor målt
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INTAS’s anbefalinger til politik for industriventilatorer
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