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

Gorenje W6543/S

Gorenje Group Nordic A/S

Sydvestvej 15, 3

2600 Glostrup

A+++

Produktet opfylder ikke kravene til det 

pålyste energimærke ved 

laboratoriemåling.

Oplyst effektforbrug i slukket tilstand: 0,07 

W

Målt effektforbrug i slukekt tilstand: 0,14 

W:

Leverandøren har trukket produktet tilbage 

fra markedet
feb-18 Ingen

Logik L612SWM16E

Elgiganten A/S

Arne Jacobsens Allé 16, 2

2300 København S

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling.

Oplyst årligt energiforbrug: 171 kWh/år

Målt årligt energiforbrug: 139 kWh/år

jan-18 Ingen

Miele WDB020 Eco

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

A+++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling.

Oplyst årligt energiforbrug: 175 kWh/år

Målt årligt energiforbrug: 171 kWh/år

jan-18 Ingen

Senz WM105FL

Power A/S

Hovedvejen 197

2600 Glostrup

A+

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling.

Oplyst årligt energiforbrug: 167 kWh/år

Målt årligt energiforbrug: 141 kWh/år

jan-18 Ingen

Vestfrost AWM1001/5

Vestfrost Household

Fiskebrogade 5

6700 Esbjerg

A++

Produktet opfylder kravene til det oplyste 

energimærke ved laboratoriemåling.

Oplyst årligt energiforbrug: 147 kWh/år

Målt årligt energiforbrug: 140 kWh/år

jan-18 Ingen

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater for vaskemaskiner, 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

• 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 60456:2011.

* Produktet består kontrollen, hvis energiforbruget ikke overstiger mere end 6 % fra kravet/det oplyste og effektforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand ikke overstiger mere 0,1 W fra kravet/det oplyste.

Lovgrundlag 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner. Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa- 

Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner. Kommissionens forordning (EU) nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningsvaskemaskiner.                                            


