Resultater af Energistyrelsens kontrol
Mobile klimaanlæg 2016

Senest opdateret 16. marts 2017

Skemaet nedenfor viser kontrolresultater af mobile klimaanlæg, foretaget af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter på vegne af 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.

Energiklasse, oplyst af
leverandør
Model-betegnelse

Resultat af kontrol

Leverandørs handling

A

Produktets tekniske dokumentation kan ikke
bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har trukket produktet
tilbage fra markedet

sep-16

Ingen

Alaska A/S
Rebslagervej 6B
4300 Holbæk

A

Produktet opfylder ikke kravene til det oplyste
energimærke ved laboratoriemåling
Leverandøren har trukket produktet
Oplyst EER: 2,6
tilbage fra markedet
Målt EER: 2,29

dec-16

Ingen

Tristar AC-5517

Topcom Sverige AB
Energigatan 10 B
434 37 Kungsbacka
Sverige

A

Energistyrelsen har påbudt virksomheden at
få produktet til at opfylde kravene

Energistyrelsen har overdraget
sagen til de svenske myndigheder

sep-16

Ingen

Wilfa ACW12

Wilfa Danmark A/S
Havenholmen 29
1561 København V

A

Produktets tekniske dokumentation kan ikke
bekræfte oplyste værdier for produktet

Leverandøren har udbedret
dokumentation, så denne er i
overensstemmelse med kravene til
den tekniske dokumentation

jun-16

Ingen

De'Longhi Scandinavia AB
Kammakartan 7
111 40 Stockholm

A+

Produktets tekniske dokumentation bekræfter
oplyste værdier for produktet

apr-16

Ingen

Electrolux Home Products Denmark
A/S
Strevelinsvej 38-40
7000 Fredericia

A

Produktet opfylder kravene til det oplyste
energimærke ved kontrol af teknisk
dokumentation og laboratoriemåling

maj-16

Ingen

Hace Roma AC

Toyotomi TAD-26E

De'Longhi PAC AN 112

Electrolux EXP08CN1W6

Leverandør
Swim & Fun Scandinavia ApS
Ledreborg Allé 1228 K
4000 Roskilde

EER

Kontrol afsluttet

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 DS/EN 14825:2013 og DS/EN 14511-1 til 4:2013.
• 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.
* Produktet består kontrollen, hvis den målte SCOP/SEER værdi ikke overstiger kravet/det oplyste med mere end 8 %.
Lovgrundlag
Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2012 af 6. marts 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg og komfortventilatorer (ecodesign).
Kommissionens forordning (EU) Nr. 626/2011 af 4. Maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår Energimærkning af klimaanlæg.

Kommentar

