
Resultater af Energistyrelsens kontrol 
Fjernsyn 2016 Senest opdateret 10. marts 2017

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

Denver 55" UHD LED TV (LED-

5569T2CS)

Inter Sales A/S

Omega 5A

8382 Hinnerup

A

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling

Oplyst årligt energiforbrug: 160

Målt årligt energiforbrug: 151,26

jan-17 Ingen

LG 55UH850V

LG Electronics Danmark

Parallelvej 14

2800 Kgs. Lyngby

A+

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling

Oplyst årligt energiforbrug: 124

Målt årligt energiforbrug: 106,11

jan-17 Ingen

Panasonic TX-58DX900E

Panasonic Denmark

Naverland 2, 9

2600 Glostrup

B

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling

Oplyst årligt energiforbrug: 254

Målt årligt energiforbrug: 251,34

feb-17 Ingen

Samsung UE55KS9005

Samsung Electronics

Sydhavnsgade 18, 2.

2450 København SV

A+

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling

Oplyst årligt energiforbrug: 118

Målt årligt energiforbrug: 115,02

jan-17 1)

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for Fjernsyn, 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

1) Hos Samsung er vi glade for og stolte over, at vores produkter lever op til Energistyrelsens krav til energimærkninger. Vi arbejder altid på at skabe innovative løsninge for vores kunder, der samtidig efterlever kravene om miljøvenligt design

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 teststandard EN 62087:2012 og EN50564:2011.

* Produktet består kontrollen, hvis resultatet for effektforbruget i tændt tilstand ikke overskrider den oplyste værdi for effektforbrug med mere end 7 %, og hvis resultaterne for effektforbruget i standby tilstand hhv. slukket tilstand ikke overskrider de oplyste værdier for 

effektforbrug med mere end 0,10 W.

Lovgrundlag 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn og Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for 

så vidt angår krav til miljøvenligt design af fjernsyn.                                                                 


