ENERGIMÄRKTA
TAPPVATTENARMATURER
GÖR SKILLNAD
Energimärkta köks- och tvättställsblandare finns nu
på den svenska marknaden. Även energimärkta
termostatblandare med dusch kommer att finnas
under 2012.
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Armaturtillverkare, byggföretag,
fastighetsägare, myndigheter och andra
intressenter har utvecklat ett öppet och
frivilligt klassnings- och märkningssystem
för köks- och tvättställsblandare och
termostatblandare med dusch.
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Märkningen är av samma typ som den som
finns för vitvaror och meningen är att
inköpare, installatörer, klimatrådgivare och
konsumenter ska få en opartisk hjälp att
välja energieffektiva tappvattenarmaturer.
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Ett hushåll kan spara upp till 40 procent av
energianvändningen för varmvatten genom att
installera energieffektiva tappvattenarmaturer.
Fältförsök och laboratorietester har visat att det
är stora skillnader i energianvändning mellan
olika fabrikat och modeller av
tappvattenarmaturer.
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Energimyndigheten har medverkat vid
finansiering av märkningen. Inom EU finns
planer på att införa energimärkning av
tappvattenarmaturer.
Märkningen baseras på standardiserade
laboratorietester och på certifieringsregler.
För mer information om energimärkningssystemet och klassade produkter se:
www.kiwa.se/Swedcert

SÅ GÖRS ENERGIMÄRKNINGEN
Ett system för energimärkning av
energieffektiva tappvattenarmaturer för
köks-, tvättställsblandare och duscharmatur
har utarbetats.
Klassning och märkning av tappvattenarmaturers energieffektivitet är ett öppet
och frivilligt system för alla som uppfyller
kraven i certifieringsregler och standarder.
Energimärket med produktens energiklass
redovisas av tillverkaren efter godkännande
från ett ackrediterat certifieringsorgan.
Produkter som energimärks ska ha
genomgått laboratorietester.
I ”Certifieringsregler för energiklassning och
märkning av sanitetsarmatur” beskrivs vad
som gäller för att få klassa och märka
tappvattenarmaturer för energieffektivitet.

Certifierings- och märkningsprocessen.
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De huvudsakliga kraven i certifieringsreglerna är:
Godkänd provning enligt standard SS-EN
817 eller SS-EN 1111.
Godkänd provning enligt standard SS
82000 eller SS82001 för bestämning av
energieffektivitet hos tappvattenarmaturer
utförd i provningslaboratorium ackrediterat
enligt EN ISO 17025 eller motsvarande.
Kvalitetssystem i enlighet med EN ISO
9001 eller motsvarande i tillverkande fabrik.
Ambitionen är att märkning av
tappvattenarmaturer ska lyftas upp på
europeisk nivå.
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KONTAKTER
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