Eficiența energetică concretă.
Centralele de tratare a aerului cu clasa de eficiență energetică actuală:
indiferent dacă este vorba de directiva EUROVENT sau de directiva RLT a
asociației producătorilor de centrale RLT-Geräte e.V.

Eficienta energetică:
Mereu actualizată cu robatherm.
Cunoscut de ani de zile pentru aparatele de uz casnic (frigidere, mașini de spălat, ...) clasele de eficiență
pentru CTA-uri oferă indicații fiabile. Eficiența energetică este reglementată de mai multe organizații.
robatherm oferă la cerere atăt clasificarea energetică în conformitate cu eticheta organizației europene
EUROVENT precum si cea a producătorii germani de centrale, Herstellerverband Raumlufttechnische
Geräte e.V..

Valoarea SFPv nepotrivită la evaluarea unei centrale
Puterea specifică a ventilatoarelor in conditiile de validare- valoarea SFP (Specific Fan Power)
conform DIN EN 13779, nu permite decât evaluarea rudimentară a întregii instalatii. In acest
caz, eficienta centralei a fost luată indirect in considerare.
Puterea specifică a ventilatorului SFPE|1, 2 conform DIN EN 13779

|1

|2

|3

Adaos pentru componente conform DIN EN 13779

se determină cu filtre
curate si componenti
seci
cu valori suplimentare
pentru componenti
conform DIN EN
13779
exigente minime
conform EnEV 2014

Clasele SFP recomandate pentru instalatia de CTA-uri conform DIN EN 13779
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Noua valoare SFPint pentru evaluarea unei centrale
Odată cu introducerea regulamentului ErP 1253/2014/EG
(Energy-related-Products) de către Uniunea Europenă, de la
1 ianuarie 2016 a apărut un nou criteriu de evaluare si
comparare de centrale după o anumită configuratie de
referintă: valoarea SFPint.
Evaluarea eficienței energetice trebuie să fie realizată
pentru o configurație de referință precisă, care este legată
de utilizarea centralei: flux simplu (UVU) sau dublu flux
(BVU).
Evaluarea unei centrale rezultă din eficiența grupului
ventilator-motor, filtre și sistem de recuperare de căldură
sub forma asa-numitei puteri interne specifice ventilatorului
SFPint. Spre deosebire de valoarea SFPv, pentru calcul nu
sunt luate in considerare componente suplimentare sau
externe. Ca rezultat, eficiența energetică a unei centrale
poate fi evaluată direct.

Puteți găsi mai multe
informații și alte documente
privind Directiva ErP
(Ecodesign) direct pe site-ul
nostru www.robatherm.com
sau contactati echipa noastră
ErP la următoarea adresă email:
ErP@robatherm.com.

Clasele de eficiență energetică sunt definite și descrise în regulamentul ErP 1254/2014 numai
pentru unitățile de ventilație rezidențiale și nu pentru unitățile de ventilație nerezidențiale. Pentru
aceste unități, axistă atât din partea organizației europeană EUROVENT, cât și a grupul german
de producători de CTA-uri Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V., indicații și definiții
de clasă energetică, care pot fi aplicate pe bază de participare voluntară.
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Alte valori energetice relevante
Cerințele energetice ale unui centrale sunt în mare parte determinate de următorii parametri:
viteza aerului in centrală, puterea electrică absorbită de grupul moto-ventilator și calitatea
sistemului de recuperare a căldurii.
Clasele de viteză a aerului|4 conform DIN EN 13053

|4

Vitezele se refera pe
sectiunea de filtrare a
centralei.

|9

cu pierdere de presiune
statică ∆pstat [Pa] si debit
volumic qv [m³/s]

DIN EN 13053 este în prezent în curs de revizuire. După revizuire, clasele
V8 și V9 vor dispărea.
Clasele de consum de energie electrică conform DIN EN 13053
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Clasele de recuperare de căldură|6 conform DIN
EN13053

Valori orientative

|5 Clasele definesc calitatea de recuperare a căldurii, indiferent de sistemul folosit pentru debite masice echilibrate (1:1).
Utilizarea exclusivă a coeficientului de recuperare a căldurii nu mai este permis.
|6 Valorile se bazează pe calculul DIN EN 13053/A1 din tabelul dreapta sus.
|7 cu rata de transfer de căldura (uscată) ηt [%] conform EN 308 (pentru debite masice 1:1)
|8 cu debit volumic: qv [m³/s] ; energie de pornire recuperator de căldură Pel_Aux [W]

DIN EN 13053 este în prezent în curs de revizuire. După revizuire, cerintele se vor modifica si
clasa H6 eliminată.
Regulamentul ERP 1253/2014/EG impune de la 1 ianuarie 2016 noi exigente pentru randamentul
termic al sistemului de recuperare de căldură.
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Clasele de eficientă energetică conform EUROVENT
Pentru clasele de eficiență energetică conform procedurii EUROVENT sunt posibile șase clase de
eficiență energetică (A + la E). Datorită diferențierii puternice, pot fi bine recunoscute
diferențele de selectare. Cerințele la clase sunt, în unele cazuri, semnificativ mai mari decât
cerințele minime obligatorii din punct de vedere legal conform regulamentului Erp 1253/2014 /
CE.
EUROVENT aplică o metodă de compensare a cerințelor. În acest sens, nu este obligatoriu să se
îndeplinească cerințele pentru fiecare valoare critică a clasei energetice dorite. O eficiență de
recuperare prea mică poate fi compensată de o putere mai mare absorbită la ventilator.
Compensarea valorilor decisive, cum ar fi viteza aerului, pierderile de presiune ale sistemului de
recuperare a căldurii, eficiența termică și eficiența sistemului de ventilatoare se bazează pe o
conversie în unități suplimentare de pierdere de presiune în conformitate cu necesarul de energie
primară
Valorile de referintă EUROVENT conform Rating Standard RS 6/C/005-2016

|10

Valorile de referinta reprezintă baza calcului factorilor de compensare.
Datorită compensarii posibile, valorile specifice ale centralei se pot situa mai sus sau mai jos de valorile de referintă.
|11
Valabil pentru toate grupurile de centrale
|12
Valabil pentru centralele cu conexiune la aerul exterior si temperatura de dimensionare tWinter ≤ 9°C
|13
Valabil pentru toate centralele (evaluarea consumului de energie electrică fata de puterea de referintă calculată)

Pentru a utiliza această metodă de calcul, participanții trebuie să fie supuși unei proceduri stricte
de certificare. Ca urmare, pe lângă un audit anual al software-ului de calcul, EUROVENT
efectuează măsurători pe centrale reale. Datele declarate ale clasei energetice trebuie respectate
de centrala reală. Această verificare trebuie efectuată de către birouri de control acreditate (de
exemplu, TÜV).
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Clase de eficiență energetică conform RLT-Herstellerverband
Începând cu 1 ianuarie 2016, calculul claselor energetice în conformitate cu RLTHerstellerverband sa bazat pe cerințele minime impuse de regulamentul ErP 1253/2014 / EG;
adică nivelul ErP 2016 corespunde clasei A și nivelul ErP 2018 la clasa A +. CTA-urile fără ErP
corespund clasei B si sunt interzise de a fi puse în circulație pe piața din Spațiul Economic
European.
În plus, clasele definite pentru viteza aerului, sistemul de recuperare a căldurii și puterea electrică
absorbită trebuie respectate pentru a obține nivelul necesar.
Spre deosebire de metoda de calcul EUROVENT, trebuie îndeplinite toate cerințele de clasă. De
aceea nu există o metodă de compensare în funcție de nevoile de energie primară.
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Comparația energetică a celor două sisteme de clasificare
robatherm oferă clasificarea energetică a organizației europene EUROVENT, precum și cea a
grupului de producători germani de centrale de tratare a aerului Hersteller-verbands
Raumlufttechnische Geräte e.V.
Diferitele metode de calcul conduc la o diferențiere între clasa A + a EUROVENT și cea a RLTHerstellerverband.
Exemplu de calcul pentru a descoperi aceste diferențe
Diferențele dintre cele două sisteme de clasificare sunt explicate în exemplul de calcul.
Criterii de calcul:
• Centrale dublu flux cu 10.000 m³/h (ODA și ETA)
• Filtru F7 (ODA), filtru M5 (ETA)
• Sistem de recuperare a căldurii: Roată de recuperare
• Componentă suplimentară: 1 baterie de incălzire in refulare
• Ventilatori EC
• Locul de amplasare: München
• Utilizare: Office Group pentru mai mult de 7 locuri
• Durata de utilizare: 5 zile/ săptămână, 5:00 - 20:00
Date tehnice
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Costuri comparative

Calculele din exemplu arată clar diferențele dintre cele două clase A +. Pentru acest exemplu,
clasificarea conform EUROVENT crește costul de investiție al instalației cu 8%, comparativ cu cel
al RLT-Herstellerverband.
Pe de altă parte, costurile energetice ale centralei de tip A + conform RLT-Herstellerverband ar fi
cu 18% mai mari decât centralele A + conform EUROVENT.
În acest exemplu, economisirea efectivă a costurilor energetice de la centrala A + în conformitate
cu EUROVENT se va ridica la 11500 EUR după 5 ani. Astfel, cheltuielile energetice pentru un an
întreg ar fi compensate.
Utilizând certificatul de eficiență
energetică TrueBlue de la robatherm,
putem compara diferite soluții tehnice
de CTA-uri. În acest caz, s-au confruntat
două CTA-uri cu clasa A +, una cu
clasificarea EUROVENT, cealaltă cu
clasificarea RLT-Herstellerverband.
Vă interesează certificatul TrueBlue complet?
Scrieți-ne un e-mail la trueblue@robatherm.com
și vă vom trimite certificatul complet.
De asemenea, vă putem oferi un certificat de
eficiență energetică TrueBlue direct legat de
propriul dvs. proiect.
.
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robatherm nu este responsabil si nu acorda nici o garantie in ceea ce priveste corectitudinea si caracterul continutului acestui document.
Ilustratiile si descrierea includ o parte din accesoriile non-standard. Noi ne rezervam dreptul de orice modificare tehnica.
Versiunea 04/2018. © Copyright by robatherm.
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