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EU's energibestemmelser for
husholdningsapparater får en opdatering.
▪ Energimærker er afgørende for at sikre, at husholdningsapparater er
maksimalt bæredygtige, hvilket fører til større energieffektivitet og et
ensartet niveau af kvalitet og ydeevne.
▪ Nu får EU's energibestemmelser en opdatering, der afspejler de moderne
bæredygtighedsniveauer. Pr. 1. marts 2021 vil alle energiniveauer blive
angivet fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv) i stedet for det tidligere
system med A+, A++ og A+++.
▪ Det betyder, at branchen vil være mere fokuseret end nogensinde på
miljøvenlighed og energieffektivitet for husholdningsapparater.
▪ De nye mærker har til formål at belønne energieffektive apparater og
samtidig implementere strengere krav til miljøvenligt design og forbedret
miljøydeevne.
▪ Ændringerne hilses velkommen af Blomberg, da de afspejler vores brandvision perfekt.
▪ Som følge af ændringer i energibestemmelserne er nye energimærker
blevet opdateret, så de bedre passer til forbrugernes adfærd, og de
gælder for tre grupper af husholdningsapparater:
▪ Vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner
▪ Opvaskemaskiner
▪ Køle-/fryseskabe, frysere, minibarer og vinskabe
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De nye energimærker afspejler
Blombergs engagement i at
være miljøvenlige

Hvad vil alt dette betyde for
specifikke kategorier af
apparater?

De nye bestemmelser omfatter ikke kun energieffektivitet, men også energiforbrug på

Energibestemmelser og -mærkninger håndteres forskelligt for forskellige
kategorier af apparater.
Energiklassificeringer og andre værdifulde oplysninger på energimærker
bestemmes i forhold til driftsprincipperne for de forskellige kategorier.

en måde, som forbrugerne lettere kan forholde sig til. Med ændringen er A- og Bklassificeringerne utroligt svære at opnå for producenterne.

Dette gøres udtrykkeligt for at tilskynde førende brands til at investere i innovation og
energieffektive produkter. Det betyder, at miljøvenlige og energieffektive produkter
fortsat vil blive udviklet med et lavere energiforbrug.

Blombergs opmærksomhed på en sund planet har fået os til at afsætte
ressourcer til at opnå målet om at øge energieffektiviteten for vores apparater
og sætte forbrugernes behov i centrum for disse mål.
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Det betyder f.eks., at det ikke er alle oplysninger på en vaskemaskines
energimærke, der svarer til oplysningerne på et køle-/fryseskabs mærkning.
Gå til linkene under hvert apparat for at få mere at vide om, hvordan
ændringerne af reglerne vil påvirke hver kategori.

Nye energimærker
FØR

NÅ

De nye energimærker er nu meget nemmere at forstå ved første øjekast

Energimerking frem til 28.feb 2021

Energimerking fra 1.mars 2021

De tidligere energiklassificeringer gik fra D til A+++. Selv om A+klassificeringen var minimumsniveauet for, hvad der kunne sælges inden
for denne skala, kunne en uoplyst forbruger nemt opfatte det som et meget
mere effektivt produkt. Nu er klassificeringerne baseret på et simpelt,
letforståeligt system fra A til G, hvor A er den bedste klassificering, og G er
den laveste. Et produkt, der tidligere har været mærket A+++ i
energieffektivitet, vil f.eks. blive B-klassificeret efter ændringen.
Desuden vil støjniveauet for apparater blive klassificeret på en skala fra A
til D, hvilket er helt nyt. Tidligere var det kun støjniveauer i dB(A) for et
produkt, der blev angivet. En tydelig klassificering i tillæg til
decibeloplysningerne gør støjniveauer langt mere forståelige og
sammenlignelige for alle.
Mærkningen vil også omfatte en QR-kode, som forbrugerne kan scanne
med deres mobilenheder for at få yderligere og officielle (ikke-
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kommercielle) oplysninger om deres produkter.

Vaskemaskiner

EU's energimærker til vaskemaskiner og
vaske-/tørremaskiner ændres. Efter 1. marts
2021 vil alle energiklassificeringer blive angivet
fra A til G i stedet for A+, A++ og A+++.

Klassificeringen af vaskemaskiners
energieffektivitet er baseret på energiforbruget
i det nye "Eco 40-60"-program. Programmet
"Eco 40-60" anbefales til moderat snavset,
holdbart bomulds- og linnedvasketøj med
vaskemærkater, der angiver, at den korrekte
vasketemperatur er mellem 40 °C og 60 °C.

Her kan du se, hvordan det nye
energimærke til vaskemaskiner ser ud,
og hvad symbolerne og tallene står for:
1.
2.
3.
4.

QR-kode (Ny)
Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
Energieffektivitetsklasse
Vægtet energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv
og fuld opfyldning.

5.
6.

Nominel kapacitet i kg
Vægtet vandforbrug i liter pr. cyklus (Ny)
Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv
og fuld opfyldning.

7.

Varigheden af programmet "Eco 40-60" ved nominel kapacitet (Ny)
Programmet "Eco 40-60" er grundlaget for at bestemme energiforbrug,
vandforbrug, vaske-, centrifugerings- og skylningseffektivitet, restfugtighed,
støj og programvarighed.

8.
9.
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Centrifugeringseffektivitetsklasse
Støjniveau under centrifugering i dBA*** og støjemissionsklasse (Ny)
Lydeffektniveau, reference til 1 pW

Vaske- /tørremaskiner

EU's energimærker til vaskemaskiner og vaske/tørremaskiner ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle
energiklassificeringer blive angivet fra A til G i stedet
for A+, A++ og A+++.

Klassificeringen af vaskemaskiners energieffektivitet
er baseret på energiforbruget i det nye "Eco 40-60"program. Programmet "Eco 40-60" anbefales til
moderat snavset, holdbart bomulds- og linnedvasketøj
med vaskemærkater, der angiver, at den korrekte
vasketemperatur er mellem 40 °C og 60 °C.
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Her kan du se, hvordan det nye
energimærke til vaske/tørremaskiner ser ud, og hvad
symbolerne og tallene står for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

QR-kode (Ny)
Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
Energieffektivitetsklasse for hele cyklussen
Vaskecyklussens energieffektivitetsklasse
Vægtet energiforbrug for hele cyklussen i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
Vægtet energiforbrug for vaskecyklussen i kWh pr. 100 cyklusser (Ny)
Nominel kapacitet for hele cyklussen i kg
Nominel kapacitet for vaskecyklussen i kg
Vægtet vandforbrug for hele cyklussen i liter pr. cyklus (Ny)
Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen i liter pr. cyklus (Ny)
Hele cyklussens varighed ved nominel kapacitet (Ny)
Vaskecyklussens varighed ved nominel kapacitet (Ny)
Centrifugeringseffektivitetsklasse (Ny)
Støjniveau under centrifugering i dBA og støjemissionsklasse (Ny)

Programmet "Eco 40-60" er grundlaget for at bestemme energiforbrug, vandforbrug, restfugtighed, støj og
programvarighed samt effektiviteten af vask, centrifugering og skylning.
Ved beregning af forbrugsværdier tages der hensyn til værdier for kvart, halv og fuld opfyldning.
Lydeffektniveau, reference til 1 pW

Køle-/fryseskabe

EU's energimærker til køle-/fryseskabe
ændres. Efter 1. marts 2021 vil alle
energiniveauer blive angivet fra A til G i
stedet for A+, A++ og A+++.
For køle-/fryseskabe får energimærkerne
en opdatering, herunder ændringer i den
måde, rumfang måles på.
Her kan du se, hvordan det
nye energimærke til køle/fryseskabe ser ud, og hvad
symbolerne og tallene står for:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

QR-kode (Ny)
Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
Energieffektivitetsklasse
Årligt energiforbrug i kWh pr. år
Samlet rumfang af fryserummene
Samlet rumfang af alle afkølede og ikke-frosne rum
Støjniveau i dBA* og støjemissionsklasse (Ny)

Lydeffektniveau, reference til 1 pW
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Opvaskemaskiner

EU's energimærker til opvaskemaskiner ændres.
Efter 1. marts 2021 vil alle energiklassificeringer
blive angivet fra A til G i stedet for A+, A++ og
A+++.
Klassificeringen af opvaskemaskiners
energieffektivitet er baseret på energiforbruget
i "Eco"-programmet. "Eco"-programmet
anbefales til moderat snavset service og sparer
både energi og vand. Dette er det mest
effektive opvaskemaskineprogram.

Her kan du se, hvordan det nye
energimærke til opvaskemaskiner
ser ud, og hvad symbolerne og
tallene står for:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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QR-kode
Skala for energieffektivitetsklasser (A-G)
Energieffektivitetsklasse
Energiforbrug for Eco-program i kWh pr. 100
cyklusser (Ny)
Nominel kapacitet i standard antal kuverter for
Eco-programmet
Vandforbrug i Eco-program i liter pr. cyklus (Ny)
Eco-programmets varighed (Ny)
Støjniveau i dBA og støjemissionsklasse (Ny)

Lydeffektniveau, reference til 1 pW
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