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Indhold
1. Overblik over produkter i bygningsinstallationer 

omfattet af ecodesignkrav baseret på 4 eksempler:

- Sommerhus

- Større varmecentral forsynet med fjernvarme

- Enfamiliehus med centralvarme og 

boligventilationsaggregat

- Større kontorbygning med centralvarme, ventilation 

og komfortkøling

2. Løbende indførelse og skærpelse af krav

3. Hvem har ansvaret for, at produkterne opfylder 

ecodesignkravene

4. Hvordan skal rådgivere og entreprenører forhold sig til 

ecodesignkrav på komponenter i byggeprojekter, der 

er flere år undervejs



Sommerhus

Brændeovn:

Energimærkning –

Fra 1. januar 2018

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2022  

Luft-luft-varmepumpe:

Energimærkning –

Fra 1. januar 2013

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2013

Vandvarmer:

Energimærkning –

Fra 26. september 2015

Ecodesignkrav –

Fra 26. september 2015

Elvarmemåtter og 

elhåndklædetørrer:

Energimærkning -

Ingen

Ecodesignkrav –

(Ingen)  

Elradiatorer:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2018 



Forordning 2015/1186 Energimærkning
• Omfattede produkter:

• Brændeovne og lign. (også fossile 
brændsler) med nominel ydelse under 50 
kW (også med vandkreds).

• Undtagede produkter:
• Elvarme
• Produkter kun til udendørs brug
• Unikke ovne og pejseindsatser, bygget på 

stedet
• Strålevarmearmaturer til loftmontage
• Produkter til luftopvarmning
• Saunaovne

• Energimærkning (EEI)
• Virkning fra 1. januar 2018

Produktforordning 626/2011 - Energimærkning
• Omfattede produkter:

• Klimaanlæg/Luft-luft-varmepumper ≤ 12 kW
• Energimærkning (SCOP/SEER)
• Virkning fra 1. januar 2013

Produkter til lokal opvarmning
med energimærkning



Beregning af energieffektivitetsfaktor EEI

Energiklassen bestemmes ud fra 

energieffektivitetsfaktoren: 

EEI = (η,S,on · BLF) – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

η,S,on = Årsvirkningsgrad i aktiv tilstand – målt (%)

BLF = biomassemærkningsfaktoren (1,45 for biomasse 

og 1,0 for fossilt brændsel)

Korrektionsfaktorer:

F(2) = rumtemperaturstyring – mekanisk/elektronisk

(0-7%)

F(3) = rumtemperaturstyring – med sensor (1%)

F(4) = supplerende elforbrug (se beregning) 

F(5) = pilotflamme (se beregning) 

Se i øvrigt 2015/1186 bilag VIII

A++ EEI > 130

A+ 107 < EEI < 130

A 88 < EEI < 107

B 82 < EEI < 88

C 77 < EEI < 82

D 72 < EEI < 77

E 62 < EEI < 72

F 42 < EEI < 62

G EEI < 42



Forordning 2015/1188 - Ecodesign
• Omfattede produkter:

• Ovne på gasformige brændsler (også 
energimærkning)

• Ovne på olieformige brændsler (også energimærkning
• Elradiatorer (undtaget er underenheder/slave 

heaters & håndklædetørrer) 
• Fyrede strålevarmearmaturer til loftmontage

• Krav til virkningsgrad (og styring) samt NOx
• Virkning fra 1. januar 2018

Forordning 206/2012 – Ecodesign
• Omfattede produkter:

• Klimaanlæg/Luft-luft-varmepumper ≤ 12 kW
• Krav til SCOP/SEER samt lyd
• Virkning fra 1. januar 2013

Produkter til lokal opvarmning
med ecodesignkrav – andet end brændeovne



Produkter til varmt brugsvand med 

ecodesignkrav og energimærkning

Forordning 814/2013 – Ecodesign

Forordning 812/2013 – Energimærkning

 Elektriske beholdervandvarmere

 Elektriske gennemstrømningsvandvarmere

 Gas- og oliefyrede beholdervandvarmere

 Gas- og oliefyrede gennemstrømningsvandvarmere

 Elektriske brugsvandsvarmepumper - luft-vand + aftræk

 Elektriske brugsvandsvarmepumper – væske-vand

 Solvandvarmere

 Separate beholdere inklusiv solbeholdere med back-up

varmelegeme + varmtvandsbeholdere til fjernvarme 

(indirekte) + akkumuleringsbeholdere til rumvarme



Minimumskrav til virkningsgrad 

ved vandopvarmning (3XS til 4XL) 

26/9 - 2015

26/9 - 2017

26/9 - 2018

- Krav om datablad med specifikke data!



26. September 2015 26. September 2017

Energimærke for brugsvandsvarmepumpe



Større varmecentral forsynet

med fjernvarme

Cirkulationspumpe til varmt 

brugvand:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2013

Cirkulationspumpe til 

varmeanlæg:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2013

1200

liter

Varmtvandsbeholder > 500 liter:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 26. september 2017



Cirkulationspumper (vådløbere)

Forordning 641/2009 med ændring

• Krav til virkningsgrad

• Virkning fra 1. januar 2013

• Undtagelse:

• ”This circulator is suitable for drinking

water only”

• Ingen energimærkning



Ecodesignkrav og energimærkning af 

varmtvandsbeholdere
 Minimumskrav fra 26. september 2017 (op til 2000 liter)

 Energimærke fra 26. september 2015 (op til 500 liter)

WD February 2012

Size, l 0 30 60 100 200 300 500 1000 2000

A+ 6 18 22 25 32 36 43 56 72

A 9 25 30 35 44 50 60 76 97

B 12 35 43 49 61 70 83 106 136

C 17 49 60 69 86 98 117 149 191

D 21 61 74 86 107 122 145 185 237

0 30 60 100 200 300 500 1000 2000

A+ 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6

A 0,2 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,7 2,2

B 0,3 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,4 3,0

C 0,4 1,1 1,3 1,5 1,9 2,2 2,6 3,3 4,2

D 0,5 1,4 1,6 1,9 2,4 2,7 3,2 4,1 5,3

Standby loss [W], T hot water=65C, T ambient =20°

Standby loss [W/K]



DS 452:2013 Termisk isolering

af tekniske installationer

Afsnit 6.6 Anlæg til varmt brugsvand:

Note – Der gøres opmærksom på, ecodesign-

forordningen for vandvarmere og varmtvands-

beholdere er trådt i kraft den 26. september 2013. 

Forordningen medfører, at der stilles særlige EU-

krav om minimumseffektiviteten af:

- Vandvarmere forsynet med olie, gas og el fra 2 

år efter ikrafttrædelse

- Varmtvandsbeholdere, herunder 

akkumuleringstanke til rumvarme fra 4 år efter 

ikrafttrædelse



Et typisk spørgsmål: Hvad med 

varmtvandsbeholdere, der sælges 

uden isolering?

Svar i Kommissionens guideline (nr. 43) 



Produktoplysninger for varmtvandsbeholdere

Fra den 26. september 2015 skal brugsanvisninger til 

installatører og slutbrugere, websteder med gratis adgang 

tilhørende producenterne, deres autoriserede repræsentanter 

og importører samt den tekniske dokumentation…indeholde

følgende elementer:

1. identifikationsoplysninger for den eller de modeller, 

herunder ækvivalente modeller, som oplysningerne 

vedrører

2. resultaterne af målingerne for de tekniske parametre:

• vandindhold V i liter afrundet til en decimal

• stilstandstab S i W afrundet til en decimal

3. evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når 

varmtvandsbeholderen samles, installeres eller 

vedligeholdes 

4. oplysninger med relevans for demontering, genvinding 

og/eller bortskaffelse, når produkterne er udtjente.



Enfamiliehus med centralvarme og 

boligventilationsaggregat

1200

liter

Varmtvandsbeholder ≤ 500 liter:

Energimærkning –

Fra 26. september 2015

Ecodesignkrav –

Fra 26. september 2017

Anlæg til rum-
opvarmning ≤ 70 kW:

Energimærkning –

Fra 26. september 2015

Ecodesignkrav –

Fra 26. september 2015

Boligventilationsaggregat 
(RVU) ≤ 1000 m³/h:

Energimærkning –

Fra 1. januar 2016

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2016

Anlæg til kombineret rum- og 

brugsvandsopvarmning



Eksempler på energimærker:

Elektrisk beholdervandvarmer (34%) Varmtvandsbeholder (65 liter)

Nye energimærker og nye krav fra 26. september 2017

Nu mindst C-mærke



Produkter til central

rumopvarmning

Forordning 813/2013 – Ecodesign

Forordning 811/2013 – Energimærkning

 Oliefyrede, gasfyrede og elektriske kedler

 Mikro-/minikraftvarme (< 50 kW)

 Gas absorptionsvarmepumper og motordrevne varmepumper

 Elektriske varmepumper - luft-vand

 Elektriske varmepumper - væske-vand

– ’Lavtemperaturvarmepumper’ 35 C

– ’Middeltemperaturvarmepumper’ 55 C

 Biomassekedler:

– Forordning 1187/2015 og 1189/2015

 Kombi-kedler (”Combination heaters”) = anlæg til kombineret 

rum- og brugsvandsopvarmning

 For mærkning desuden:

– Styringer

– Solkomponenter



Individuelle minimumskrav til de 

forskellige produkttyper (≤ 400 kW)

 Seasonal efficiency = årsvirkningsgrad, men kun for 

rumvarme

 Øvre brændværdi i stedet for nedre brændværdi

 Primærenergifaktor for el: 2,5 (elvirkningsgrad = 40%)

 Fra 26. september 2015

– Kedler (≤ 70 kW): ≥ 86 %

– Varmepumper (normal): ≥ 100 %

– Varmepumper (lavtemperatur): ≥ 115%

 Fra 26. september 2017

– Varmepumper (normal): ≥ 110 %

– Varmepumper (lavtemperatur): ≥ 125%

 Krav om datablad med specifikke data!



Fælles mærkningsskala for alle 

produkter (≤ 70 kW) baseret på 

årsvirkningsgrad!

>= 150%

>= 125%

>=   98%

>=   90%

>=   82%

>=   75%

>=   37%

>=   34%

>=   30%

<     30% 

Kun de bedste kondenserende olie- og gaskedler vil

kunne få et A-mærke (>=90%)

Lavtemperaturvarmepumper har skala med spring + 25%

Source: Preparatory study (Lot 1&2)  / VHK



Anlæg til kombineret rum- og 

brugsvandsopvarmning



Energimærket – Varmepumper/kedler:

Kedel Kedelunit (Kombianlæg)Varmepumpe



Ventilationsaggregater

Forordningerne 1253/2014 & 1254/2014

 UVU
 En-vejs ventilationsaggregater over 30W

 BVU
 To-vejs ventilationsaggregater over 30W pr. luftstrøm

KATEGORIER

1. RVU
 Mindre aggregater

 Maksimalt flow under 250m3/h

 Mellem 250 og 1000 m3/h er det selvvalgt

2. NRVU
 Større aggregater med nominelt flow over 250 m3/h



 Tidligere var temperaturvirkningsgraden og SFP nøgleordet i DK - Nu er det:

 SEC = Specific Energy Consumption; Det specifikke energiforbrug til 
ventilation pr. m2 opvarmet gulvareal [kWh/(m².a)]

 SEC anvendes både til ecodesign minimumskrav og energimærkning

SEC = ta∙ pef∙ qnet∙MISC∙CTRL^x∙SPI

– th∙ΔTh∙ηh
-1∙cair∙ (qref – qnet∙CTRL∙MISC∙(1-ηt))+Qdefr

 Blå – Konstanter
 Rød – Målte værdier
 Grøn – Opslag med indflydelse (med/uden kanal, styring, drev/motortrin)
 Orange - Opslag uden indflydelse iht. klimazoner

 Andre faktorer
 SPI = Specific Power input = specifikt el-energiforbrug = dansk SFP/3.600.000
 AEC - Årligt el-energiforbrug kWh el/år (pr 100 m2 / pr m2 ved SEC)
 AHS - Årlig varmebesparelse kWh/år for hver klimazone (gennemsnitlig, varm kold)

 Referenceflow

RVU – De væsentligste begreber 
For de små anlæg (RVU)



RVU – Krav i to trin

(     ) (     )

OBS:

• Ingen ecodesign-

krav om, at der 

SKAL være VGV

• UVU under 30W 

ikke omfattet (kun 

informationskrav)

• BVU under 2*30W 

ER omfattet af 

energimærkning, 

men ikke 

ecodesignkrav

Multi = 0+3 spped

Variabel



3 QUESTIONS REGARDING "SEPARATE DELIVERY" AND CE-MARKING

 Who is responsible for the CE marking when the ventilation unit is delivered without a 
control system: the manufacturer of the ventilation unit, or the individual who connects 
the control system? How should an RVU sold without a control system be labelled? How 
should one deal with separately-delivered components and/or installed units?

 …If a ventilation unit is placed on the market without the "indoor climate control system" or the 
"motor control system,” the manufacturer must provide information clarifying which system needs to 
be installed on the ventilation unit to ensure that it complies with requirements when it is put into 
service.

 The manufacturer has to CE-mark the product to verify that it has complied with all regulatory 
obligations. The installer is responsible for ensuring that the product is put into service in accordance 
with the information provided by the manufacturer (pursuant to Annex IV or V). Suppliers also must 
supply an energy label when placing residential ventilation units on the market, even if the units do 
not include indoor climate control system(s). In such cases, the determination of the label class 
needs to take into account the information provided by the manufacturer pursuant to Annex IV-1-n 
of the Ecodesign Regulation.

 For cases in which other components might be delivered separately, an approach similar to the 
abovementioned situation can be adopted.

Et typisk spørgsmål: Hvem er ansvarlig
for CE-mærkning når ventilations-
aggregat leveres uden styring?
Svar i Kommissionens guideline (nr. 3) 



Ventilations-

aggregat 

med VGV

Kedel

Større kontorbygning med central-varme, 

ventilation og komfortkøling

Anlæg til rumopvarmning
> 70 kW og ≤ 400 kW:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 26. september 2015

Ventilationsaggregat (NRVU) > 1000 m³/h:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2016

Højtemperatur-

væskekølere ≤  2 MW:

Energimærkning – Ingen

Ecodesignkrav –

Fra 1. januar 2018

Fan-coil enheder:

Energimærkning –

Ingen

Ecodesignkrav –

Kun produktinformation

Fra 1. januar 2018



 Tidligere var temperaturvirkningsgraden og SFP nøgleordet

 Nu er det: 
 SFPint – den interne SFP (målt eksternt eller internt)

 Intern og ekstern ventilatorvirkningsgrad samt internt tryktab

 Referencekonfiguration
 Ventilationskomponenter eller ikke-ventilationskomponenter

 Nominel flow (ved RVU er det referenceflow)
 Termisk bypass (ventilatorstop er ikke en mulighed)
 VGV uden ventilatorbidrag
 Box og roof fans er nu blevet til units
 Reguleringsform – Kan sætte krav til installatøren mht. CE-mærkning

NRVU – De væsentligste begreber 
For de stor anlæg (NRVU)



Minimums krav til NRVU: UVU+BVU

(     ) (     )
Multi = 0+3 speed

Variabel

Krav i 2 trin 



Minimumskrav til NRVU: BVU

67% 73%

63% 68%

<<< VGV 

<<< SPFint

<<< VGV 

<<< SPFint

Krav i 2 trin 



Forordning 2016/2281

Chillere, Komfort



Chillere, Komfort



Chillere, Komfort



Informationskrav, fancoil-enheder, 1/1 2018

Ny standard: DS/EN 1397:2015 + DS/EN 1397:2015/AC:2016



CE-mærkning:

 Direktiver, harmoniserede standarder og forordninger 

skal opfyldes

 + 29 direktiver på nuværende tidspunkt fx 

Lavspændingsdirektivet, Maskindirektivet m.fl.

 Krav til CE-mærkets udformning

 Overensstemmelseserklæring



• Lavspændingsdirektivet

• EMC-direktivet

• RoHS-direktivet

• Henvisning til standarder

• Ecodesign-direktivet + 

• Forordning nr. 206/2012 som 

implementerer direktivet for 

luft-luftvarmepumper

• Energimærkningsdirektivet +

• Forordning nr. 626/2011 som 

implemenenterer direktivet 

for luft-luft-varmepumper

Overensstemmelseserklæring for 

luft-luft-varmepumpe




