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Model-betegnelse Leverandør Resultat af kontrol Leverandørs handling Kontrol afsluttet Kommentarer fra leverandør

Fujitsu Primergy RX1330 M3

Fujitsu A/S

Lautrupbjerg 13

2750 Ballerup

Produktet opfylder ikke kravene fra 

ecodesign ved kontrol af teknisk 

dokumentation

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

maj-18 Ingen

Lenovo System x3250 M6

Lenovo Danmark ApS

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Produktet opfylder ikke kravene fra 

ecodesign ved kontrol af teknisk 

dokumentation

Leverandøren har fremsendt 

dokumentation, som er i 

overensstemmelse med kravene til den 

tekniske dokumentation

maj-18 Ingen

ASUS RS400-E8-PS2

ASUS Nordic AB

Bagsværd Hovedgade 141, 2.

2880 Bagsværd

Produktet opfylder kravene fra ecodesign 

ved kontrol af teknisk dokumentation
apr-18 Ingen

Cisco UCS C220 M4 Rack Server

Cisco Systems Danmark ApS

Lautrupsgade 7, 7.

2100 København Ø

Produktet opfylder kravene fra ecodesign 

ved kontrol af teknisk dokumentation
apr-18 Ingen

Dell Poweredge R430

Dell A/S

Arne Jacobsens Allé 17

2300 København S

Produktet opfylder kravene fra ecodesign 

ved kontrol af teknisk dokumentation
mar-18 Ingen

HPE Proliant DL380 GEN9 Performance

Hewlett Packard ApS

Engholm Parkvej 8

3450 Allerød

Produktet opfylder kravene fra ecodesign 

ved kontrol af teknisk dokumentation
mar-18 Ingen

HP E Proliant MicroServer Gen10 Entry

Hewlett Packard ApS

Engholm Parkvej 8

3450 Allerød

Produktet opfylder kravene fra ecodesign 

ved kontrol af teknisk dokumentation
mar-18 Ingen

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for computere, foretaget af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter og Energistyrelsen. 

Forklaring af skemaet

• Grøn markering: Produktet/emballagen/butikken/dokumentet opfylder kravene.

• Rød markering: Produktet, butikken, emballagen eller dokumentet opfylder ikke kravene eller angiver forkerte data.

• "Opfylder krav fra ecodesign": Leverandøren har dokumenteret, at produktet er undersøgt og testet og overholder kravene. 

Kommentarer fra leverandør

Leverandørerne har ingen kommentarer

Typer af kontrol

• Dokumentkontrol: Det er kontrolleret, om producentens egne oplysninger om produktet er korrekte og i overensstemmelse med oplysninger på energimærket, og om energikrav fra ecodesign er opfyldt.

Lovgrundlag 

Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere                                    


