Energie-efficiëntie Classificatie.
Luchtbehandelingskasten met energie-efficiëntie label volgens RLT-01
richtlijnen opgesteld door de vereniging van Duitse fabrikanten van
luchtbehandelingskasten of volgens de EUROVENT richtlijn.

Energie-efficiëntie: Altijd actueel met robatherm.
robatherm heeft de mogelijkheid om de energie-efficiëntie classificatie zowel volgens de richtlijn RLT 01 van
de vereniging van Duitse fabrikanten van luchtbehandelingskasten aan te bieden of volgens de energieefficiëntie classificatie van EUROVENT.
Energie-efficiëntie klassen voor luchtbehandelingskasten zorgen voor een betrouwbare wegwijzer.
Zoals al jaren gebruikelijk is bij elektrisch huishoudelijk apparatuur (koelkasten, wasmachines),
waarbij de energie-efficiëntie door middel van overzichtelijke labels wordt weergegeven.

SFP-Waarde ongeschikt voor de beoordeling van Luchtbehandelingskasten
Het specifieke ventilator vermogen – De SFP-Waarde (Specific Fan Power) volgens DIN EN 13779 –
geeft in het beste geval een rudimentaire beoordeling van de prestatie van een
luchtbehandelingsinstallatie weer.
Met de energie-efficiëntie van de LB-kasten wordt slechts indirect rekening gehouden.
De SFP-Waarde wordt grotendeels bepaald door de externe drukval, die niet beïnvloedbaar is door
de fabrikant en van de kwaliteit van de LB-kast afhankelijk is.
Specifieke Ventilatorvermogen SFPE|1, 2 volgens DIN EN 13779

|1

bepaald bij schone filters
en droge componenten
inclusief toeslagen voor
componenten volgens
DIN EN 13779
|3
Minimum eisen volgens
EnEV 2014
|2

Toeslagen voor componenten volgens DIN EN 13779

Aanbevolen SFP-Klasse voor LB-kasten volgens DIN EN 13779
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Energie-efficiëntie klassen volgens de RLT-Richtlijn 01
De energie-efficiëntieklassen volgens de vereniging van toonaangevende Duitse fabrikanten van
luchtbehandelingsapparatuur geven op een eenvoudige, begrijpelijke en controleerbare wijze de
significante invloed van factoren op de energie-efficiëntie weer.
Adviseurs, installateurs en eindgebruikers kunnen zo snel en betrouwbaar uit een overzicht halen of
een luchtbehandelingskast voldoet aan een optimale energie-efficiëntie klasse.
De RLT-Richtlijnen 01 van augustus 2011 geeft de eisen aan waaraan de luchtbehandelingskasten
moeten voldoen. Met name de eisen voor warmteterugwinning zijn verhoogd. Alle klasse voor een
verplicht energie-efficiëntie klasse moeten hieraan voldoen.
De prestatieklassen in de RLT-Richtlijnen 01 zijn volgens de herziene Europese norm DIN EN
13053e ingedeeld. De criteria zijn specifieker dan voorheen.
Deze criteria zijn, sinds 1 oktober 2011, bindend voor het verkrijgen van een energie-efficiëntie
label. Deze methode is gevalideerd door TÜV Süd. Alleen fabrikanten die lid zijn mogen het energieefficiëntie label gebruiken.

De belangrijkste wijzigingen bij toekenning energie-efficiëntie klassen
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Luchtsnelheid klassen|4 volgens DIN EN 13053

|4

De luchtsnelheid is
gebaseerd op de vrije
doorlaat van een
filter in de LBK.

Warmteterugwin klassen|5 volgens DIN EN 13053

5

| De Klasse definieren de kwaliteit van de WTW onafhankelijk of het een WTW-systeem is met gelijke massastromen (1:1).
Het exclusieve gebruik van WTW is niet meer toegestaan.
|6 De Cijfers zijn gebaseerd op bovenstaande tabel. Rechts de waarde volgens DIN EN 13053/A1
7
| met thermisch rendement (droog) ηt [%] volgens EN 308 (bij Massastroom 1:1)
8
| met Volumestroom: qv [m³/s]; Aandrijfenergie WTW: Pel_Aux [W]

Klasse van opgenomen vermogen volgens DIN EN 13053

|9
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met statisch drukverlies
∆pstat [Pa]
en volumestroom
qv [m³/s]
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Energie-efficiëntie klasse volgens EUROVENT
Bij de energie-efficiëntie klasse volgens de EUROVENT-Methode zijn zes energie-efficiëntie klasse (A
tot <E) mogelijk. Door een nauwkeuriger onderscheid tussen de klassen te maken blijft er weinig
ruimte over het interpreteren van de uitgangspunten.
In tegenstelling volgens de methode van de RLT-richtlijnen geldt bij EUROVENT een compensatie
methode. Deze methode beoordeeld het thermische en elektrische verbruik van energie op basis
van de primaire energiebehoeften. Hierbij hoeft niet de individuele referentiewaarde voor de
gewenste energie-efficiëntie klassen worden aangehouden. Zo kan bijvoorbeeld een lager thermisch
rendement van de WTW gecompenseerd worden door een betere (lagere) opgenomen vermogen van
de ventilatormotor.
De compensatie van de factoren, luchtsnelheid, drukverlies van de WTW en rendement WTW,
worden weergegeven in een eenduidig drukverlies toeslag. Deze toeslag wordt bepaald op basis van
de primaire energievraag.
De primaire energie factor van elektrische energie is een factor 2 groter dan de primaire
energiefactor van de thermische energie.
De maatgevende waarden voor de energie-efficiëntie blijven de luchtsnelheid door de netto doorlaat,
warmteterugwinrendement (droog), interne drukverlies warmteterugwinmoduul en het opgenomen
elektrisch vermogen van de ventilatormotor.
EUROVENT-Referentiewaarde|10 volgens OM-5-2009

|10

De referentiewaarden zijn de basis voor de berekening van de compensatie factoren, Vanwege de mogelijkheid dat de compensatie waarden
van de luchtbehandelingskast lager zijn dan de referentiewaarde.
Geldig voor alle luchtbehandelingskasten
|12
Geldig voor luchtbehandelingskasten met buitenluchtaanzuig en ontwerptemperatuur tWinter ≤ 9°C
|13
Geldig voor alle luchtbehandelingskasten (vergelijk tussen opgenomen elektrisch vermogen en berekend elektrisch vermogen)
|11

Voordat de luchtbehandelingskasten aan een energie-efficiëntie klasse voldoen dienen de leden
jaarlijks een strenge certificatieprocedure te doorlopen.
Jaarlijks zal de ontwerp-software worden gecontroleerd en voorzien van actuele data. Vervolgens
wordt er door middel van metingen op de luchtbehandelingskasten gecontroleerd of deze waarden
ook in de praktijk kloppen.
Deze controles mogen alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde testinstituten. (bijv. TÜV)
Met robatherm beschikt u een partner die altijd up to date is wat betreft techniek en betrouwbare
gegevens.
Een direct vergelijk tussen de energie-efficiëntie klassen volgens EUROVENT en RLTRichtlijnen is niet mogelijk.
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robatherm is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze uitgave. Afbeeldingen en beschrijvingen
kunnen afwijken van de praktijk. Technische veranderingen voorbehouden. Uitgave 02/2014. Copyright by robatherm.
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