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Målestandarder ecodesign og energimærkning 
 
Målemetoder for produkter omfattet af krav om miljøvenligt design (ecodesign) i henhold til 
2009/125/EF og energimærkning i henhold til henholdsvis 2010/30/EU (ny energimærkning) og 
92/75/EØF (gammel energimærkning). 

Ved målinger skal der anvendes harmoniserede standarder eller andre pålidelige, nøjagtige og 
reproducerbare målemetoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. 

Harmoniserede standarder er målestandarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende (EUT). 

For flere produkter har Kommissionen offentliggjort ”Meddelelser” med information om foreløbige 
målemetoder, der skal anvendes i en overgangsperiode indtil nye og mere dækkende målestandarder er på 
plads. 

Standbyforbrug og slukket (2012/C 394/05) 
 

 Ecodesign 
DS/EN 50564: 2011. Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. 
steder - Måling af laveffektforbrug.   

 

Eksterne strømforsyninger  
 

 Ecodesign 
DS/EN 50563: 2011. Eksterne AC/DC- og AC/AC-strømforsyninger - Bestemmelse af nulbelastning 
og middeleffektivitet under drift. 
 

Fjernsyn  
 

 Ecodesign 
Meddelelse fra EU-Kommissionen vedrørende foreløbige målemetoder (2010/C114/5): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:114:0004:0004:da:PDF 

 
 Energimærkning iht. 2010/30/EU  

EN 62087: 2012 (IEC 62087 Edition 2). Methods of measurement for the power consumption of 
audio, video and related products. (Til måling af forbrug i tændt tilstand).  
 
DS/EN 5056: 2011 - Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer o.l. 
steder - Måling af laveffektforbrug.   
 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:114:0004:0004:da:PDF
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Simple settopbokse/digitale modtagere 
 

 Ecodesign 
EN 62087: 2012 (IEC 62087 Edition 2). Methods of measurement for the power consumption of 
audio, video and related products. (Til måling af forbrug i tændt tilstand). 
 
DS/EN 50564: 2011 - Elektriske og elektroniske apparater anvendt i husholdninger og på kontorer 
o.l. steder - Måling af laveffektforbrug.   
 

Kølefryseapparater til husholdninger  
 

 Ecodesign og energimærkning iht. 2010/30/EU 
Meddelelse fra EU-Kommissionen vedrørende foreløbige målemetoder (2011/C 49/05): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:049:0006:0011:DA:PDF 

 
 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 

DS/EN 153: 2006. Metoder til måling af elforbrug og tilknyttede karakteristika for elektriske 
køleskabe, frostskabe, frysere og kombinationer heraf til husholdningsbrug. EUT, 2008/C 178/16. 
 

Vaskemaskiner til husholdninger 
 

 Ecodesign og energimærkning iht. 2010/30/EU (ny energimærkning)  
EN 60456: 2011. Tøjvaskemaskiner til husholdningsbrug - Metoder til måling af brugsegenskaber.  

 
 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 

DS/EN 60456:2005. Tøjvaskemaskiner til husholdningsbrug - Metoder til måling af 
brugsegenskaber. EUT, 2005/C 329/05. 
 

Tørretumblere til husholdninger 
 

 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 
DS/EN 61121: 2005. Tørretumblere til husholdningsbrug - Metoder til måling af ydeevne. EUT, 2005-
12-24/C329/06. 
 

Vaske/tørremaskiner til husholdninger 
 

 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 
DS/EN 50229: 2007. Elektriske vaske/tørremaskiner til tøj til husholdningsbrug - Metoder til måling af 
ydeevne. EUT, 2009/C 322/06. 
 

Opvaskemaskiner til husholdninger  
 

 Energimærkning iht. 2010/30/EU (ny energimærkning) 
Meddelelse fra Kommissionen om foreløbige målemetoder (2011/C 336/09):  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:336:0011:0012:da:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:049:0006:0011:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:336:0011:0012:da:PDF
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 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 

DS/EN 50242: 2008 (EN 60436 : 2008). Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug – Metoder 
til måling af ydeevne. 

 
DS/EN 50242: 1999 + A1:1999 + Corr.: 2000 + A2:2002 + A3:2003 (er erstattet af ovenstående 
DS/EN 50242: 2008). 
 
Elektriske opvaskemaskiner til husholdningsbrug. Prøvningsmetoder til måling af ydeevne.  
EUT, 2003/C 288/03. 
 

Elbageovne til husholdninger  
 

 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 
DS/EN 50304: 2009. Elektriske komfurer, kogeplader, ovne og grill-apparater til husholdningsbrug. 
Metoder til måling af energiforbruget. EUT, 2010/C 144/08. 
 

Kontor og vejbelysning - Lyskilder uden forkoblinger og forkoblinger og armaturer hertil 
(ecodesign) 
 

 Ecodesign 
DS/EN62442-1: 2012. Energieffektivitet af forkoblingsenheder til lamper- Del 1: Forkoblingsenheder 
til lysstofrør – Målemetoder til bestemmelse af den totale tilførte effekt af forkoblingskredsløb og 
effektiviteten af forkoblingen. 
 
Meddelelse fra EU-Kommissionen vedrørende foreløbige målemetoder (2010/C 92/04): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0011:0014:DA:PDF 
 

Lyskilder til boliger - Ikke retningsbestemte lyskilder (ecodesign) 
 

 Ecodesign 
Se målemetoder i Kommissionens forordning (EF) Nr. 244/2009 bilag III. 

 
 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 

DS/EN 50285: 1999. Energieffektivitet af elektriske lamper til husholdningsbrug. Målemetoder. EFT, 
2002/C 49/05. 
 

Klimaanlæg herunder luft til luft-varmepumper (ecodesign og energimærkning) 
 

 Ecodesign og energimærkning iht. 2010/30/EU (ny energimærkning) 
DS/EN 14511 -1: 2012. Klimaanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til 
rumopvarmning og rumkøling - Del 1: Termer og definitioner. 

 
DS/EN 14511 -2: 2012. Klimaanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til 
rumopvarmning og rumkøling - Del 2: Prøvningsbetingelser. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0011:0014:DA:PDF
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DS/EN 14511 -3: 2012. Klimaanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til 
rumopvarmning og rumkøling - Del 3: Prøvningsmetoder. 

 
DS/EN 14511 -4: 2012. Klimaanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til 
rumopvarmning og rumkøling - Del 4: Krav. 

 
Meddelelse fra EU-Kommissionen vedrørende foreløbige målemetoder (2012/C 172/01): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:172:0001:0026:DA:PDF 

 
 Energimærkning iht. 92/75/EØF (gammel energimærkning) 

DS/EN 14511-1:2007. (er erstattet af DS/EN 14511-1:2012). Aircondition-anlæg, væskekølere og 
varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -afkøling. Del 1: Terminologi og 
definitioner. EUT, 2008/C 178/16. 
 
DS/EN 14511-2:2007. Aircondition-anlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne 
kompressorer til rumopvarmning og -afkøling. Del 2: Prøvningsbetingelser. EUT, 2008/C 178/16. 
 
DS/EN 14511-3:2007. Aircondition-anlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne 
kompressorer til rumopvarmning og -afkøling. Del 3: Prøvningsmetoder. EUT, 2008/C 178/16. 
 
DS/EN 14511-4:2007. Aircondition-anlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne 
kompressorer til rumopvarmning og -afkøling. Del 4: Krav. EUT, 2008/C 178/16. 

 

Motorer (2012/C 394/06) 
 

 Ecodesign 
DS/EN 60034 - 2 -1: 2007. Roterende elektriske maskiner – Del 2 -1: Målemetoder til bestemmelse 
af tab og virkningsgrad (undtagen maskiner til traktionskøretøjer). 

 
DS/EN 60034 -30: 2009. Roterende elektriske maskiner – Del 30: Virkningsgradsklasser for 
trefasede kortslutningsmotorer med enkelt hastighed (IE-kode) 

 

Cirkulationspumper 
 

 Ecodesign 
DS/EN 1151-1/AC: 2007. Pumper - Rotodynamiske pumper - Cirkulationspumper med en effekt op 
til 200 W til varmeinstallationer og installationer til varmt brugsvand - Del 1: Ikke-automatiske 
cirkulationspumper, krav, prøvning, mærkning. 

 
DS/EN 1151 – 1: 2006. Pumper - Rotodynamiske pumper - Cirkulationspumper med en effekt op til 
200 W til varmeinstallationer og installationer til varmt brugsvand - Del 1: Ikke-automatiske 
cirkulationspumper, krav, prøvning, mærkning. 

 
DS/EN 1151 – 2: 2006. Pumper – Rotodynamiske pumper – Cirkulationspumper med en effekt op til 
200 W til varmeinstallationer og installationer til varmt brugsvand – Del 2: Støjmålemetoder (vibro-
akustisk) til måling af struktur- og væskebåren støj. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:172:0001:0026:DA:PDF
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Ventilatorer 
 

 Ecodesign 
DS/EN 5801: 2009. Industriventilatorer - Ydelsesmåling ved anvendelse af standardiserede 
luftstrømme. 

 

Link til Kommissionens oversigt (ikke helt opdateret) 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/doc/overview_legislation_energy_labelling_household_applian
ces.pdf 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/doc/overview_legislation_energy_labelling_household_appliances.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/doc/overview_legislation_energy_labelling_household_appliances.pdf
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