
1  QR-kode til produktinforma- 
tioner i EU’s database.

2  Producentens navn eller 
varemærke.

3  Produktets modelbetegnelse.

4  Energieffektivitetsskala fra A 
til G.

5  Produktets energieffektivitet-
sklasse.

6  Energiforbrug i kWh pr. 100 
opvaskecyklusser (ECO-pro-
gram).

7  ECO-programmets nominelle 
kapacitet i standardkuverter.

8  Vandforbrug pr. cyklus med 
ECO-program (liter).

9  Varighed af ECO-programmet.

10  Lydniveau i dB(A) re 1 pW og 
lydniveauklasse.

11  Nummer på EU-forordning.

1  QR-kode til produktinforma- 
tioner i EU’s database.

2   Producentens navn eller 
varemærke.

3   Produktets modelbeteg-
nelse.

4  Energieffektivitetsklasser fra 
A til G.

5  Produktets energieffektivitet-
sklasse.

6  Årligt energiforbrug i kWh.

7  Samlet frysevolumen (liter).

8  Samlet volumen af køle- og 
svalerum (liter).

9  Lydniveau i dB (A) re 1 pW.

10  Nummer på EU-forordning.

1  QR-kode til produktinforma- 
tioner i EU’s database.

2  Producentens navn eller 
varemærke.

3  Produktets modelbetegnelse.

4  Energieffektivitetsklasser fra 
A til G.

5  Produktets energieffektivitet-
sklasse.

6  Vægtet energiforbrug pr. 
100 vaskecyklusser i kWh 
(forbrug beregnes som et 
gennemsnit af fyldt, halvfyldt 
og en fjerdedel af maks. 
vaskekapacitet).

7  Maks. vaskekapacitet i kg ved 
programmet ECO 40-60.

8  Programtid ECO 40-60 ved 
maks. vaskekapacitet.

9  Vægtet vandforbrug pr. 
vaskecyklus (liter) (forbrug 
beregnes som et gennemsnit 
af fyldt, halv og en fjerdedel af 
maks. vaskekapacitet).

10  Centrifugeringsevne.

11  Lydniveauklasse ved centri-
fugering ved programmet ECO 
40-60 i dB(A) re 1 pW.

12  Nummer på EU-forordning.

1  QR-kode til produktinforma- 
tioner i EU’s database.

2  Producentens navn eller 
varemærke.

3  Produktets modelbetegnelse.

4  Skala for energieffektivitet-
sklasser fra A til G til komplet 
vaske-tørrecyklus (venstre 
side) og vaskecyklus (højre 
side).

5  Energieffektivitetsklasse for 
komplet vaske-tørrecyklus 
(venstre side) og vaskecyklus 
(højre side).

6  Vægtet energiforbrug i kWh 
pr. 100 komplette vaske- 
tørrecyklusser.

7  Vægtet energiforbrug i kWh 
pr. 100 vaskecyklusser.

8  Nominel kapacitet for komplet 
vaske-tørrecyklus (venstre 
side) og vaskecyklus (højre 
side).

9  Vægtet vandforbrug i liter/
komplet vaske-tørrecyklus 
(venstre side) og vaskecyklus 
(højre side).

10  Programtid ved nominel 
kapacitet for komplet vaske- 
tørrecyklus (venstre side) og 
vaskecyklus (højre side).

11   Centrifugeringsklasse.

12  Lydniveauklasse ved centri-
fugering ved programmet ECO 
40-60 i dB(A) re 1 pW.

13  Nummer på EU-forordning.

Information om den nye EU-energilabel
for opvaskemaskiner, køle/fryseskabe, vaskemaskiner og vaske/tørremaskiner

De nye EU-regler bidrager til at reducere 
energiforbruget yderligere i Europa og dermed 
at beskytte miljøet. Samtidig gør de det også 
mere overskueligt for forbrugeren at sammen-
ligne produkterne.

De nye lovkrav og stramning af grænserne for 
energiklasse fører til en re-skalering af pro-
dukternes energieffektivitetsklasser.

Ved at re-skalere energieffektiviteten (A til G) 
på den nye energilabel ser det ud som om, pro-
duktets energieffektivitet er blevet forringet. 
Men dette er ikke tilfældet. 

Med de lovmæssigt foreskrevne nye strengere 
grænser for energieffektivitetsklasserne klas-
sificeres produktet i en ny klasse.

Plusklasserne, fx A+++, afskaffes, og en-
ergiklasserne re-skaleres fra A til G, så det 
bliver nemmere at sammenligne produkterne.

Fra 1. marts 2021 kan du bruge QR-koden, der 
linker til en EU-database (EPREL), hvor du kan 
få yderligere oplysninger om produkterne.

Vaske/tørremaskinerKøle/fryseskabe VaskemaskinerOpvaskemaskiner

Til både beboere og boligorganisationer:


