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

Eico Bubble W

Eico A/S

Østergade 118

9700 Brønderslev

E

Produktet opfylder ikke kravene til det 

oplyste energimærke ved 

laboratoriemåling

Leverandøren har trukket produktet tilbage 

fra markedet
aug-16 Ingen

Siemens LB54564SD

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

E

Produktet opfylder ikke kravene til det 

oplyste energimærke ved 

laboratoriemåling

Leverandøren har trukket produktet tilbage 

fra markedet
jul-16 Ingen

Gerson Altair

Gerson ApS

Niels Bohrs Vej 12

6000 Kolding

B

Produktet opfylder ikke kravene til det 

oplyste energimærke ved 

laboratoriemåling

Leverandøren har tilrettet oplysningerne 

på databladet, så disse er i 

overensstemmelse med de målte værdier

jul-16 Ingen

IKEA Klarluft 803.045.83

IKEA A/S

Mårkærvej 15

2630 Taastrup

B
Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling
sep-16 Ingen

Scandomestic EMV 102

Scandomestic A/S

Thrigesvej 2

8600 Silkeborg

F
Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling
sep-16 Ingen

Silverline PE 121 HV

JILMAS GROUP NORDIC

Hi-Parken 399

7400 Herning

E
Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling
sep-16 Ingen

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for emhætter, 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

På grund af uklarheder i metoder og forordning er der ikke håndhævet på alle de tekniske parametre, som er omfattet af krav fra ecodesign- og energimærkningsforordningerne

Typer af kontrol

• Laboratoriemåling: Produktet er testet i et uafhængigt laboratorium for, om det lever op til det oplyste energimærke og krav til ecodesign. Målinger udføres i henhold til teststandarder:

    Måling af brugsegenskaber: DS/EN 61591:1997 og DS/EN 61591:2011

    Måling af ydeevne: DS/EN 61591/A11:2014 og DS/EN 61591/A12:2015

Lovgrundlag 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug og Kommissionens forordning (EU) nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design ovne, kogeplader og emhætter til husholdningbrug         


