
FÖRORDNINGAR 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 327/2011 

av den 30 mars 2011 

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG när det gäller krav på 
ekodesign för motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 500 kW 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en 
ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade 
produkter ( 1 ), särskilt artikel 15.1, 

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt direktiv 2009/125/EG ska kommissionen fastställa 
krav på ekodesign för sådana energirelaterade produkter 
som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, 
som har betydande miljöpåverkan och som har en bety
dande potential för förbättring när det gäller miljöpåver
kan utan att det medför orimliga kostnader. 

(2) Enligt artikel 16.2 i direktiv 2009/125/EG ska kommis
sionen om så är lämpligt, och efter att ha hört samråds
forumet, införa en genomförandeåtgärd för produkter 
som använder elmotorsystem i enlighet med förfarandet 
i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2. 

(3) Motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 
500 kW utgör en viktig del av olika slags ventilations
produkter. Minimikraven på energieffektivitet för elmoto
rer fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 
640/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av
seende krav på ekodesign för elektriska motorer ( 2 ), in

begripet elmotorer försedda med varvtalsregulatorer. 
Dessa krav gäller även motorer som ingår som kom
ponenter i motordrivna fläktsystem. Många fläktar som 
omfattas av denna förordning används dock tillsammans 
med motorer som inte omfattas av förordning (EG) 
nr 640/2009. 

(4) Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs av mo
torer med en ineffekt mellan 125 W och 500 W är 344 
TWh per år och kommer att stiga till 560 TWh år 2020 
om de nuvarande marknadstrenderna fortsätter i unio
nen. Det finns en potential för bättre kostnadseffektivitet 
genom bättre design som skulle leda till energibespa
ringar på upp till 34 TWh per år fram till 2020, vilket 
motsvarar 16 miljoner ton CO 2 -utsläpp. Av det följer att 
motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W och 
500 kW räknas som en produkt för vilken krav på eko
design ska fastställas. 

(5) Fläktar är ofta inbyggda i andra produkter, dvs. släpps 
inte ut separat på marknaden eller tas i drift i den me
ning som avses i artikel 5 i direktiv 2009/125/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av 
den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av 
direktiv 95/16/EG ( 3 ). För att man ska kunna utnyttja 
så mycket som möjligt av potentialen för kostnadseffek
tiv energibesparing och underlätta genomdrivandet av 
åtgärden bör även sådana inbyggda fläktar med ineffekt 
mellan 125 W och 500 kW omfattas av bestämmelserna 
i denna förordning. 

(6) Många fläktar ingår i ventilationssystem i byggnader. I 
nationell lagstiftning som bygger på Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om 
byggnaders energiprestanda ( 4 ) kan strängare energieffek
tivitetskrav införas för sådana ventilationssystem, utgå
ende från de beräknings- och mätmetoder som anges i 
denna förordning för fläktars effektivitet.
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(7) Kommissionen har genomfört en förberedande studie 
med en analys av de tekniska, miljömässiga och ekono
miska aspekterna rörande fläktar. Studien genomfördes i 
samarbete med berörda aktörer och intresserade parter 
från unionen och tredjeländer, och resultaten har offent
liggjorts. Det fortsatta arbetet och nya samråd visade att 
räckvidden kunde utvidgas ytterligare, förutsatt att un
dantag infördes för vissa tillämpningar där kraven inte 
var relevanta. 

(8) Den förberedande studien visar att motordrivna fläktar 
med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW släpps ut 
på unionens marknad i stora volymer och att den vikti
gaste miljöaspekten under alla faser av deras livscykel är 
deras energiförbrukning under användningsfasen. 

(9) Studien visar också att elförbrukningen vid drift är den 
enda betydande parametern för ekodesign för produkter 
enligt det som anges i direktiv 2009/125/EG. 

(10) Förbättringar av energieffektiviteten för motordrivna fläk
tar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW bör 
uppnås genom tillämpning av befintliga, allmänt tillgäng
liga och kostnadseffektiva tekniker som kan sänka de 
totala sammanlagda kostnaderna för anskaffning och 
drift. 

(11) Kraven på ekodesign bör harmonisera kraven på ener
gieffektivitet för motordrivna fläktar med en ineffekt mel
lan 125 W och 500 kW i hela unionen, och därmed 
bidra till den inre marknadens funktion och till att för
bättra dessa produkters miljöprestanda. 

(12) Små fläktar som (indirekt) drivs med elmotorer mellan 
125 W och 3 kW och som främst tjänar andra syften 
omfattas inte. Exempelvis omfattas inte små fläktar som 
används för att kyla elmotorn i en motorsåg, även om 
motorsågen själv (som också driver fläkten) har en effekt 
över 125 W. 

(13) Tillverkarna bör få tillräckligt med tid för att förnya ut
formningen av produkterna och anpassa produktionslin
jerna. Tidtabellen bör vara sådan att det inte uppstår 
problem med tillgången till motordrivna fläktar med en 
ineffekt mellan 125 W och 500 kW och att kostnaderna 
för tillverkarna, särskilt små och medelstora företag, be
aktas samtidigt som man ser till att målen enligt denna 
förordning nås så snabbt som möjligt. 

(14) En översyn av denna förordning planeras senast fyra år 
efter dess ikraftträdande. Översynsförfarandet kan inledas 
tidigare om så motiveras av de uppgifter som kommis
sionen får in. Vid översynen bör man särskilt ta upp 
fastställandet av teknikoberoende krav, möjligheterna 
för användning av varvtalsreglerare samt nödvändigheten 
för antalet och omfånget av undantag, liksom införandet 
av fläktar med en ineffekt under 125 W. 

(15) Energieffektiviteten för motordrivna fläktar med en inef
fekt mellan 125 W och 500 kW bör bestämmas med 
tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som 
bygger på allmänt godtagna metoder på modern teknisk 
nivå, inbegripet, i den mån sådana finns att tillgå, har
moniserade standarder som har antagits av europeiska 
standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 
22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och beträffande före
skrifter för informationssamhällets tjänster ( 1 ). 

(16) Denna förordning bör leda till ökat inträde på mark
naden av tekniker som begränsar miljöpåverkan av mo
tordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 
500 kW under deras livscykel, vilket leder till en upp
skattad minskning av den årliga elförbrukningen med 34 
TWh fram till 2020 i jämförelse med om inga åtgärder 
vidtas. 

(17) Enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG bör i denna för
ordning anges tillämpliga förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse. 

(18) För att underlätta kontrollerna av överensstämmelse bör 
tillverkarna lämna information i den tekniska dokumen
tation som avses i bilagorna IV och V till direktiv 
2009/125/EG. 

(19) I syfte att ytterligare begränsa miljöpåverkan av motor
drivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 
500 kW bör tillverkarna tillhandahålla uppgifter om de
montering, materialåtervinning eller omhändertagande av 
uttjänta produkter. 

(20) Riktmärken för nu tillgängliga fläkttyper med hög ener
gieffektivitet bör identifieras. Riktmärkena bör bidra till 
att säkerställa en allmänt tillgänglig och lättfattlig infor
mation, framför allt för små och medelstora företag och 
mikroföretag, vilket ytterligare kommer att underlätta in
tegrationen av bästa designlösningar och underlätta ut
vecklandet av effektivare produkter för att minska ener
giförbrukningen.
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(21) De åtgärder som fastställs i denna förordning är i över
ensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har 
inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2009/125/EG. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde 

1. I denna förordning fastställs krav på ekodesign för fläktar 
om släpps ut på marknaden eller tas i drift, inbegripet sådana 
som är integrerade i andra energirelaterade produkter som om
fattas av direktiv 2009/125/EG. 

2. Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är 
integrerade i 

i) produkter med en enda elmotor med en effekt på högst 
3 kW om fläkten är monterad på samma axel som den 
som driver produktens huvudfunktion, 

ii) torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare 
med en maximal ineffekt på ≤ 3 kW, 

iii) köksfläktar med en sammanlagd ineffekt < 280 W som kan 
hänföras till fläkten/fläktarna. 

3. Denna förordning ska inte tillämpas på fläktar som är 

a) särskilt avsedda att användas i explosionsfarliga omgivningar, 
enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/9/EG ( 1 ), 

b) enbart avsedda för nödbruk och kort användningstid, med 
hänsyn till brandskyddskraven i rådets direktiv 
89/106/EG ( 2 ), 

c) särskilt avsedda att användas 

i) a) där driftstemperaturen för den gas som flyttas över
skrider 100 °C, 

b) där motorns omgivningstemperatur vid drift överskri
der 65 °C, i det fall motorn som driver fläkten är 
placerad utanför gasflödet, 

ii) där årsmedeltemperaturen för den gas som flyttas och/ 
eller motorns omgivningstemperatur vid drift underskri
der – 40 °C, i det fall motorn är placerad utanför gas
flödet, 

iii) med en spänningsmatning på > 1 000 V AC eller > 
1 500 V DC, 

iv) i toxiska, mycket korrosiva eller lättantändliga miljöer 
eller i miljöer med abrasiva ämnen, 

d) utsläppta på marknaden före den 1 januari 2015 för att 
ersätta identiska fläktat som är integrerade i produkter som 
släppts ut på marknaden före den 1 januari 2013, 

med undantag för att det på förpackningar, i produktinfor
mationen och i den tekniska dokumentationen tydligt ska 
anges för a, b och c att fläkten endast får användas för de 
ändamål för vilka den är konstruerad och för d för vilken 
produkt/vilka produkter den är avsedd. 

Artikel 2 

Definitioner 

Utöver definitionerna i direktiv 2009/125/EG ska följande defi
nitioner gälla: 

1. fläkt: en maskin med skovlar avsedd att upprätthålla ett 
kontinuerligt flöde av en gas, oftast luft, som passerar ge
nom maskinen vars arbete per massenhet inte överskrider 
25 kJ/kg och som 

— är avsedd för användning med eller utrustad med en 
elmotor som driver fläkthjulet och vars ineffekt är mel
lan 125 W och 500 kW (≥ 125 W och ≤ 500 kW) vid 
optimal energieffektivitet, 

— är en axialfläkt, radialfläkt, tvärströmsfläkt eller halvax
ialfläkt, 

— kan vara med eller utan motor när den släpps ut på 
marknaden eller tas i drift. 

2. fläkthjul: den del av fläkten som tillför energi till gasflödet. 

3. axialfläkt: en fläkt vars skovlar styr gasen i en riktning som 
är axiell med rotationsaxeln. Fläkten kan ha ett eller flera 
fläkthjul och luften får en tangentiell rörelse som skapas 
genom det (de) roterande fläkthjulet (fläkthjulen). En ax
ialfläkt kan vara med eller utan en cylindrisk kåpa, inlopps- 
eller utloppsledskenor eller ha en panel eller ring med öpp
ning.
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4. inloppsledskenor: skenorna före fläkthjulet som styr gas
strömmen mot fläkthjulet; de kan vara justerbara eller inte. 

5. utloppsledskenor: skenorna efter fläkthjulet som styr gas
strömmen från fläkthjulet och som kan vara justerbara eller 
inte. 

6. panel med öppning: en panel med en öppning där fläkten 
sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra struk
turer. 

7. ring med öppning: en ring med en öppning där fläkten 
sitter och som gör att fläkten kan fästas vid andra struk
turer. 

8. radialfläkt: en fläkt där gasen kommer in i fläkthjulet 
(fläkthjulen) främst i axiell riktning och lämnar fläkthjulet 
i en riktning som är vinkelrät mot axeln. Fläkthjulet kan ha 
ett eller två inlopp och kan vara med eller utan kåpa. 

9. radialfläkt med raka radiella skovlar: en radialfläkt där 
fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en utå
triktning som är radiell i förhållande till rotationsaxeln. 

10. radialfläkt med framåtriktade böjda skovlar: en radialfläkt 
där fläkthjulets (fläkthjulens) skovlar vid periferin har en 
riktning som ligger framåt i förhållande till rotationsaxeln. 

11. radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar utan kåpa: en 
radialfläkt utan kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin 
har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotations
riktningen. 

12. kåpa: ett hölje runt fläkthjulet som styr gasströmmen till, 
genom och från fläkthjulet. 

13. radialfläkt med bakåtriktade böjda skovlar med kåpa: en 
radialfläkt med kåpa vars fläkthjuls skovlar vid periferin 
har en riktning som ligger bakåt i förhållande till rotations
riktningen. 

14. tvärströmsfläkt: en fläkt där gasströmmen genom fläkthjulet 
har en riktning som i huvudsak står i rät vinkel mot axeln 
både vid fläkthjulets inlopp och mot utloppet vid fläkth
julets periferi. 

15. halvaxialfläkt: en fläkt där gasflödet genom fläkthjulet ligger 
mellan gasflödet i radial- och axialfläktar. 

16. korttidsdrift: när en motor arbetar på en konstant belast
ning men inte tillräckligt länge för att nå temperaturjäm
vikt. 

17. ventilationsfläkt: en fläkt som inte används i följande ener
girelaterade produkter: 

— torktumlare och kombinerade tvättmaskiner/torktum
lare med en maximal ineffekt på > 3 kW, 

— inomhusenheter till hushållsutrustning för luftkonditio
nering och hushållsluftkonditioneringar för inomhus
bruk, ≤ 12 kW maximal uteffefkt för luftkonditione
ringen, 

— IT-produkter. 

18. specifik koefficient: stagnationstrycket uppmätt vid fläktens 
utlopp dividerat med stagnationstrycket vid fläktens inlopp 
när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. 

Artikel 3 

Krav på ekodesign 

1. Ekodesignkraven för fläktar anges i bilaga I. 

2. Alla krav på fläktars energieffektivitet i bilaga I avsnitt 2 
ska gälla i enlighet med följande tidtabell: 

a) Steg ett: Från och med den 1 januari 2013 ska ventilations
fläktar inte ha lägre målvärde för verkningsgraden än vad 
som anges i bilaga I avsnitt 2 tabell 1. 

b) Steg två: Från och med 1 januari 2015 ska inga fläktar ha 
lägre målvärde för verkningsgraden än vad som anges i 
bilaga I avsnitt 2 tabell 2. 

3. Bestämmelserna om produktinformationskraven för fläktar 
och hur de måste anges är de som definieras i bilaga I avsnitt 3. 
Dessa krav ska gälla från 1 januari 2013. 

4. Energieffektivitetskraven för fläktar i bilaga I avsnitt 2 ska 
inte gälla för fläktar som är avsedda att fungera 

a) med optimal energieffektivitet vid 8 000 varv per minut eller 
mer, 

b) i tillämpningar med en specifik koefficient över 1,11, 

c) som transportfläktar använda för transport av icke-gasfor
miga ämnen i industriprocesstillämpningar.
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5. För fläktar med fler än ett användningsområde som kan 
användas både för ventilation under normala förhållanden och i 
nödsituationer under kort tid i enlighet med de brandsäkerhets
bestämmelser som ingår i direktiv 89/106/EG, ska värdena för 
de tillämpliga verkningsgraderna enligt bilaga I avsnitt 2 mins
kas med 10 % för tabell 1 och med 5 % för tabell 2. 

6. Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och 
kalkyleras i enlighet med kraven i bilaga II. 

Artikel 4 

Bedömning av överensstämmelse 

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 
i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt 
bilaga IV till det direktivet eller ledningssystemet för bedömning 
av överensstämmelse enligt bilaga V till det direktivet. 

Artikel 5 

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål 

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsöver
vakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG 
ska de använda det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga 
III till denna förordning. 

Artikel 6 

Vägledande riktmärken 

De indikativa riktmärkena för fläktar med bästa prestanda som 
finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i 
bilaga IV. 

Artikel 7 

Översyn 

Kommissionen ska se över denna förordning senast fyra år efter 
ikraftträdandet och redovisa resultatet av denna översyn inför 
samrådsforumet för ekodesign. I synnerhet ska man då bedöma 
huruvida det är möjligt att minska antalet fläkttyper för att 
förstärka konkurrensen i fråga om energieffektivitet hos fläktar 
med jämförbara funktioner. Vid översynen ska man också be
döma huruvida undantagens omfång kan minskas, till exempel 
vad gäller fläktar för flera användningsområden. 

Artikel 8 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den 30 mars 2011. 

På kommissionens vägnar 

José Manuel BARROSO 
Ordförande
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BILAGA I 

EKODESIGNKRAV FÖR FLÄKTAR 

1. Definitioner som används i bilaga I 

1. mätningskategori: ett test, en mätning eller användningsarrangemang som definierar inlopps- och utloppsförhål
landena för den fläkt som testas. 

2. mätningskategori A: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och utlopp. 

3. mätningskategori B: ett arrangemang där fläkten mäts med fritt inlopp och en kanal fäst vid utloppet. 

4. mätningskategori C: ett arrangemang där fläkten mäts med en kanal fäst vid inloppet och fritt utlopp. 

5. mätningskategori D: ett arrangemang där fläkten mäts med kanal fäst vid inlopp och utlopp. 

6. typ av verkningsgrad: bestäms enligt den energiform för frångasen som används vid beräkning av fläktens verk
ningsgrad, som kan vara statisk eller total, och där 

a) fläktens statiska tryck (p sf ) används för att bestämma det värde för fläktens gasstyrka som används i ekvationen 
för beräkning av statisk verkningsgrad, 

b) fläktens totala tryck (p f ) används för att bestämma värdet för fläktens gasstyrka som används i ekvationen för 
beräkning av total verkningsgrad. 

7. statisk verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens statiska tryck (p sf ). 

8. fläktens statiska tryck (p sf ): fläktens totala tryck (pf) minus fläktens dynamiska tryck korrigerat med Mach-talet. 

9. stagnationstryck: det tryck som uppmäts på en punkt i ett gasflöde om det skulle bringas i vila genom ett 
isenotropiskt förfarande. 

10. dynamiskt tryck: det tryck som beräknas utifrån massflödet, den genomsnittliga gasdensiteten vid utloppet och 
fläktens utloppsyta. 

11. Mach-tal: en korrektionsfaktor som tillämpas på det dynamiska trycket vid en punkt, definierat som stagnations
trycket minus det tryck som i förhållande till absolut nolltryck utövas på en punkt som är i vila i förhållande till 
omgivande gas dividerat med det dynamiska trycket. 

12. total verkningsgrad: fläktens energieffektivitet baserad på mätningar av fläktens totala tryck (p f ). 

13. fläktens totala tryck (p f ): skillnaden mellan stagnationstryck vid fläktens utlopp och stagnationstrycket vid fläktens 
inlopp. 

14. verkningsgrad: en parameter vid beräkningen av målvärdet för energieffektivitet för en fläkt med specificerad 
ineffekt när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet (uttryckt som parametern N vid beräkning av fläktens 
energieffektivitet). 

15. målvärdet för verkningsgrad (η målvärde ): minsta verkningsgrad, beräknad med tillämplig ekvation, som en fläkt måste 
uppnå för att uppfylla kraven; värdet grundar sig på fläktens ineffekt när den arbetar med optimal energieffek
tivitet och η målvärde är det resulterande värdet från tillämplig ekvation i avsnitt 3 i bilaga II, med användning av 
tillämpligt heltal N för verkningsgrad (tabellerna 2 och 2 i avsnitt 1 i bilaga I) och fläktens ineffekt P e(d) uttryckt i 
kW när den arbetar med optimal energieffektivitet. 

16. varvtalsregulator: en elektronisk frekvensomformare som utgör en del av motorn och fläkten – eller som är 
ansluten så att dessa fungerar som ett enda system – som kontinuerligt anpassar den elenergi som tillförs 
elmotorn för att reglera motorns mekaniska uteffekt efter det vridmomentstal som gäller för belastningen som 
motorn driver, med undantag för spänningsregulatorer där endast inspänningen till motorn regleras. 

17. totalverkningsgrad: antingen statisk verkningsgrad eller totalverkningsgrad, beroende på vilket som är tillämpligt. 

2. Krav på verkningsgrad för fläktar 

Minimivärden på verkningsgrad för fläktar anges i tabellerna 1 och 2.
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Tabell 1 

Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, första steget fr.o.m. den 1 januari 2013 

Typ av fläkt 
Mätnings- 
kategori 

(A–D) 

Typ av 
verknings

grad 
(statisk el
ler total) 

Effektintervall P i 
kW Målvärde för verkningsgrad 

Verk
ningsgrad 

(N) 

Axialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 36 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 50 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

Radialfläkt med fram
åtriktade böjda skovlar 
och radialfläkt med radi
ella skovlar 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 37 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 42 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

Radialfläkt med bakåtrik
tade böjda skovlar utan 
kapsel 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Radialfläkt med bakåtrik
tade böjda skovlar med 
kapsel 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 61 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Halvaxialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 47 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 58 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Tvärströmsfläkt B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N 13 

10 < P ≤ 500 η målvärde = N 

Tabell 2 

Minimivärden för energieffektivitet för fläktar, andra steget fr.o.m. den 1 januari 2015 

Typ av fläkt 
Mätnings- 
kategori 

(A–D) 

Typ av 
verknings

grad 
(statisk el
ler total) 

Effektintervall P i 
kW Målvärde för verkningsgrad 

Verk
ningsgrad 

(N) 

Axialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 40 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 58 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N
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Typ av fläkt 
Mätnings- 
kategori 

(A–D) 

Typ av 
verknings

grad 
(statisk el
ler total) 

Effektintervall P i 
kW Målvärde för verkningsgrad 

Verk
ningsgrad 

(N) 

Radialfläkt med fram
åtriktade böjda skovlar 
och radialfläkt med radi
ella skovlar 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 44 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 2,74 · ln(P) - 6,33 + N 49 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 0,78 · ln(P) - 1,88 + N 

Radialfläkt med bakåtrik
tade böjda skovlar utan 
kapsel 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 62 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Radialfläkt med bakåtrik
tade böjda skovlar med 
kapsel 

A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 61 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 64 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Halvaxialfläkt A, C Statisk 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 50 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 4,56 · ln(P) - 10,5 + N 62 

10 < P ≤ 500 η målvärde = 1,1 · ln(P) - 2,6 + N 

Tvärströmsfläkt B, D Total 0,125 ≤ P ≤ 10 η målvärde = 1,14 · ln(P) - 2,6 + N 21 

10 < P ≤ 500 η målvärde = N 

3. Krav på produktinformation om fläktar 

1. Den fläktinformation som anges i punkterna 2.1 till 2.14 ska vara synlig på/i 

a) den tekniska dokumentationen för fläkten, 

b) fritt tillgängliga webbplatser tillhörande fläkttillverkare. 

2. Följande ska anges: 

1. Totalverkningsgrad (η) avrundad till en decimalsiffra. 

2. Mätningskategori som använts för att bestämma verkningsgraden (A–D). 

3. Typ av verkningsgrad (statisk eller total). 

4. Verkningsgrad när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet. 

5. Angivelse av om fläktens effektivitet har beräknats utifrån att det finns varvtalsregulator och i så fall huruvida 
denna är inbyggd i fläkten eller måste installeras med fläkten. 

6. Tillverkningsår. 

7. Tillverkarens namn eller varumärke, företagsregistreringsnummer och säte. 

8. Produktens modellnummer. 

9. Märkuteffekt(er) för motorn (kW), flöde och tryck vid optimal energieffektivitet. 

10. Varv per minut när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.
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11. Specifik koefficient. 

12. Uppgifter som underlättar demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta produkter. 

13. Uppgifter som bidrar till att minimera miljöeffekterna och garantera optimal livslängd i fråga om fläktens 
installation, användning och underhåll. 

14. Beskrivning av tilläggsdelar som används vid bestämning av fläktens energieffektivitet, t.ex. kanaler som inte 
beskrivs i mätningskategorin och som inte levereras med fläkten. 

3. Informationen i den tekniska dokumentationen ska anges i samma ordning som i punkterna 2.1 till 2.14. 
Ordalydelsen behöver inte återges exakt. Informationen kan visas med diagram, figurer eller symboler i stället 
för text. 

4. Den information som avses i punkterna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 och 2.5 ska vara varaktigt märkt på eller nära fläktens 
märkplåt, och för punkt 2.5 måste en av de följande ordalydelserna användas för att indikera vad som är till
lämpligt: 

— ”En varvtalsregulator måste installeras tillsammans med denna fläkt.” 

— ”Fläkten har inbyggd varvtalsregulator.” 

5. Tillverkarna ska i bruksanvisningen tillhandahålla information om alla specifika försiktighetsåtgärder som måste 
vidtas när fläkten monteras, installeras eller underhålls. Om det i punkt 2.5 i produktinformationskraven anges att 
en varvtalsreglerare måste installeras tillsammans med fläkten ska tillverkarna tillhandahålla uppgifter om egen
skaperna hos denna varvtalsreglerare för att garantera optimal användning efter montering.
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BILAGA II 

MÄTNINGAR OCH BERÄKNINGAR 

1. Definitioner för bilaga II 

1. inloppets luftflöde vid stagnationstryck (q): den gasvolym som passerar fläkten per tidsenhet (uttryckt som m 3 /s) 
beräknad på grundval av gasmassan som fläkten flyttar (uttryckt som kg/s) dividerat med gasens densitet vid 
fläktens inlopp (uttryckt som kg/m 3 ). 

2. kompressibilitetsfaktor: ett dimensionslöst tal som beskriver den mängd kompressibilitet som gasströmmen utsätts 
för under testet; faktorn beräknas som kvoten mellan det mekaniska arbete som fläkten utövar på gasen och 
samma arbete som skulle utövas på en inkompressibel vätska vid samma massflöde, intagsdensitet och tryck
förhållande, med beaktande av fläktens tryck som totalt tryck (k p ) eller statiskt tryck (k ps ). 

3. k ps : kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens statiska gaseffekt. 

4. k p : kompressibilitetskoefficienten för beräkning av fläktens totala gaseffekt. 

5. färdigmonterad fläkt: färdig fläkt eller slutförd montering på platsen av en fläkt som innehåller alla element för att 
omvandla elenergi till gaseffekt utan att det behövs flera delar eller komponenter. 

6. omonterad fläkt: fläktdelar, bestående av minst fläkthjulet, som behöver en eller flera externt tillförda komponen
ter för att kunna omvandla elenergi till gaseffekt. 

7. direktdrift: ett drivsystem för en fläkt där fläkthjulet är kopplat till motoraxeln, antingen direkt eller med en 
koaxialkoppling, och där fläkthjulets hastighet är samma som motorns rotationshastighet. 

8. transmission: ett drivsystem för en fläkt som inte är direktdrift enligt definitionen ovan. Sådana drivsystem kan 
omfatta transmission med remdrift, växellåda eller slirkoppling. 

9. lågeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är mindre än tre gånger remmens höjd eller någon annan form 
av transmission som inte är högeffektdrift. 

10. högeffektdrift: transmission med en rem vars bredd är minst tre gånger remmens höjd, en rem med kuggar, eller 
med kuggväxlar. 

2. Mätmetod 

När det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning och kontroll av att de uppfylls ska parametrarna 
nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som bygger på allmänt godtagna metoder på 
modern teknisk nivå som bedöms ge resultat med låg osäkerhet, inklusive metoder som återfinns i dokument vars 
referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. 

3. Beräkningsmetod 

Metoden för att beräkna energieffektiviteten för en specifik fläkt baserar sig på förhållandet mellan gasstyrkan och 
ineffekten till motorn, där gasstyrkan är produkten av gasvolymens strömningshastighet och tryckskillnaden över 
fläkten. Trycket är antingen statiskt tryck eller totalt tryck som är summan av statiskt och dynamiskt tryck beroende 
på mätning och typ av verkningsgrad. 

3.1 För en fläkt som levereras färdigmonterad ska fläktens gaseffekt och ineffekt mätas när fläkten arbetar med optimal 
energieffektivitet. 

a) Om fläkten inte har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation: 

η e = P u(s) / P e 

där: 

η e är den totala verkningsgraden, 

P u(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet, 

P e är effekten uppmätt vid elingången till fläktens motor när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet.
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b) Om fläkten har varvtalsregulator ska den totala verkningsgraden beräknas med följande ekvation: 

η e = (P u(s) / P ed ) · C c 

där: 

η e är den totala verkningsgraden, 

P u(s) är fläktens gasstyrka, bestämd enligt punkt 3.3 när fläkten arbetar med optimal energieffektivitet, 

P ed är effekten uppmätt vid elingången till fläktens varvtalsregulator när fläkten arbetar med optimal energief
fektivitet, 

C c är en kompensationsfaktor för delbelastning där 

— för en motor med varvtalsreglering och P ed ≥ 5 kW används C c = 1,04. 

— för en motor med varvtalsreglering och P ed < 5 kW är C c = – 0,03 ln(P ed ) + 1,088. 

3.2 Om fläkten levereras omonterad beräknas den totala verkningsgraden när fläkthjulet arbetar med optimal energief
fektivitet med följande ekvation: 

η e = η r · η m · η T · C m · C c 

där: 

η e är den totala verkningsgraden, 

η r är fläkthjulets verkningsgrad enligt P u(s) / P a , 

där 

P u(s) är fläktens luftstyrka när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet och enligt punkt 3.3 nedan, 

P a är fläktaxelns effekt när fläkthjulet arbetar med optimal energieffektivitet. 

η m är motorns nominella effekt enligt förordning (EG) nr 640/2009, där så är tillämpligt. Om motorn inte omfattas 
av förordning (EG) nr 640/2009 eller om ingen motor levereras ska ett standardvärde för η m beräknas för motorn 
enligt följande: 

— Om den ineffekt som rekommenderas Pe är ≥ 0,75 kW är 

η m = 0,000278*(x 3 ) – 0,019247*(x 2 ) + 0,104395*x + 0,809761 

där x = Lg (P e ) 

och P e är enligt definitionen i 3.1 a. 

— Om den ineffekt för motorn som rekommenderas Pe är < 0,75 kW är 

η m = 0,1462*ln(P e ) + 0,8381 

och P e är enligt definitionen i 3.1 a, där ineffekten P e som rekommenderas av fläktens tillverkare bör vara 
tillräcklig för att fläkten ska nå punkten för optimal energieffektivitet, med beaktande av transmissionssystemets 
förluster där så är tillämpligt. 

η T är verkningsgraden för drivsystemet och följande standardvärden ska användas: 

— För direktdrift används η T = 1,0. 

— Om transmissionen är en lågeffektdrift enligt definitionen i 9) och 

— P a ≥ 5 kW, ηT = 0,96 eller 

— 1 kW < P a < 5 kW, ηT = 0,0175 * P a + 0,8725 eller 

— P a ≤ 1 kW, η T = 0,89. 

— Om transmissionen är en högeffektdrift enligt definitionen i 10) och 

— P a ≥ 5 kW, η T = 0,98 

— 1 kW < P a < 5 kW, η T = 0,01 * P a + 0,93 eller 

— P a ≤ 1 kW, η T = 0,94. 

C m är en kompensationsfaktor för matchningen av komponenter och ges värdet 0,9. 

C c är kompensationsfaktorn för delbelastning: 

— För en motor utan varvtalsreglering används C c = 1,0.
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— För en motor med varvtalsreglering och P ed ≥ 5 kW används C c = 1,04. 

— För en motor med varvtalsreglering och P ed < 5 kW är C c = – 0,03 ln(P ed ) + 1,088. 

3.3 Fläktens gasstyrka P u(s) (kW) beräknas enligt testmetoden för den mätningskategori som fläkttillverkaren anger: 

a) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori A, används fläktens statiska gasstyrka P us från 
ekvationen P us = q · p sf · k ps . 

b) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori B, används fläktens gasstyrka P u från ekvationen P u 
= q · p f · k p . 

c) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori C, används fläktens statiska gasstyrka P us från 
ekvationen P us = q · p sf · k ps . 

d) Om mätningarna av fläkten har gjorts enligt mätningskategori D, används fläktens gasstyrka P u från ekvationen 
P u = q · p f · k p . 

4. Metod för beräkning av verkningsgradens målvärde 

Målvärdet för energieffektiviteten för en fläkt i en given fläkttyp är den effektivitet som fläkten måste uppnå för att 
uppfylla kraven enligt denna förordning (uttryckt i hela procent). Målvärdet för energieffektivitet beräknas med 
formler som inbegriper ineffekten P e(d) och minimiverkningsgrad enligt definitionen i bilaga I. Hela effektområdet 
täcks av två formler: en formel för fläktar med ineffekt från 0,125 kW till högst 10 kW och en annan formel för 
fläktar ovanför 10 kW till högst 500 kW. 

Det finns tre serier av fläkttyper för vilka formler för energieffektivitet har utvecklats som motsvarar de olika 
fläkttypernas olika egenskaper: 

4.1 Verkningsgradens målvärde för axialfläktar, radialfläktar med framåtböjda skovlar, och radialfläktar med radiella 
skovlar (med axialfläkt inuti) beräknas enligt ekvationerna nedan: 

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW 

η målvärde = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N η målvärde = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N 

där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 

4.2 Verkningsgradens målvärde för radialfläktar med bakåtböjda skovlar utan kåpa, radialfläktar med bakåtböjda skovlar 
med kåpa och halvaxialfläktar beräknas med nedan angivna ekvationer: 

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW 

η målvärde = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N η målvärde = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N 

där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 

4.3 Verkningsgradens målvärde för tvärströmsfläktar beräknas med följande ekvationer: 

Effektområde P från 0,125 kW till 10 kW Effektområde P från 10 kW till 500 kW 

η målvärde = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N η målvärde = N 

där ineffekten P är den elektriska ineffekten P e(d) och N är heltalet av den energieffektivitetsgrad som krävs. 

5. Hur man tillämpar verkningsgradens målvärde 

Den totala verkningsgrad η e som beräknas för fläkten enligt lämplig metod i avsnitt 3 i bilaga II måste vara minst 
samma som målvärdet η målvärde enligt energieffektivitetsgraden för att fläkten ska uppfylla minimikraven på verk
ningsgrad.
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BILAGA III 

KONTROLLFÖRFARANDE FÖR MARKNADSÖVERVAKNINGSÄNDAMÅL 

När den marknadsövervakning genomförs som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myn
digheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i bilaga I. 

1. Medlemsstatens myndigheter ska testa en enda enhet. 

2. Modellen anses vara i överensstämmelse med denna förordning om fläktens totalverkningsgrad (η e ) är minst lika med 
målvärdet för energieffektivitetsgrad multiplicerat med 0,9 beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) 
och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I. 

3. Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås: 

— För modeller som tillverkas i lägre antal än fem per år ska modellen anses inte överensstämma med denna 
förordning. 

— För modeller som tillverkas i antal över fem per år ska marknadsövervakningsmyndigheten slumpmässigt testa 
ytterligare tre exemplar. 

4. Modellen ska anses vara i överensstämmelse med denna förordning om genomsnittet för totalverkningsgrad (η e ) för de 
tre enheterna som avses i punkt 3 är minst lika med målvärdet för energieffektivitetsgraden multiplicerat med 0,9 
beräknat med användning av formlerna i bilaga II (avsnitt 3) och tillämpliga verkningsgrader enligt bilaga I. 

5. Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås ska modellen inte anses följa denna förordning.
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BILAGA IV 

VÄGLEDANDE RIKTMÄRKEN SOM AVSES I ARTIKEL 6 

Marknadens bästa tillgängliga teknik för fläktar vid tidpunkten för denna förordnings antagande beskrivs i tabell 1. Dessa 
värden kanske inte alltid kan uppnås i alla tillämpningar eller för hela det effektområde som omfattas av denna förord
ning. 

Tabell 1 

Vägledande riktmärken för fläktar 

Typ av fläkt Mätningskategori (A–D) Typ av verkningsgrad 
(statisk eller total) Verkningsgrad 

Axialfläkt A, C Statisk 65 

B, D Total 75 

Radialfläkt med framåtriktade böjda 
skovlar och radialfläkt med radiella 
skovlar 

A, C Statisk 62 

B, D Total 65 

Radialfläkt med bakåtriktade böjda 
skovlar utan kapsel 

A, C Statisk 70 

Radialfläkt med bakåtriktade böjda 
skovlar med kapsel 

A, C Statisk 72 

B, D Total 75 

Halvaxialfläkt A, C Statisk 61 

B, D Total 65 

Tvärströmsfläkt B, D Total 32
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