ErP-Labeling gemakkelijk gemaakt:
Viessmann bereidt u voor op de nieuwe energie-efficiëntielabeling

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

ErP-richtlijn

De ErP-richtlijn levert het energie-efficiëntie
bewijs voor verwarmingsinstallaties
Voor heel wat huishoudtoestellen die energie en water verbruiken, bestaat vandaag al
een uniforme energie-efficiëntielabeling. Nu komt daar het energie-efficiëntielabel voor
verwarmingstoestellen, warmwaterbereiders en boilers bij.

In overeenstemming met het besluit van de
Europese Commissie moeten vanaf 26
september 2015 ook producten
uit het segment van de verwarmingstechniek
voorzien worden van een energie-efficiëntie
label conform de ErP-richtlijn (Energy-related
Products). Dit label, dat de consument al kent
van bijvoorbeeld koelkasten, televisietoestellen en wasmachines, zal vanaf deze datum
ook voor verwarmingselementen, warm
waterbereiders en boilers, alsook voor
volledige verwarmingsinstallaties verplicht
zijn.
Identiek in heel Europa:
het energie-efficiëntielabel
De wettelijke basis voor het nieuwe label
wordt gevormd door richtlijnen en verorde
ningen van de EU, in het bijzonder richtlijn
2010/30/EU betreffende de vermelding van
het energieverbruik, kortweg de ErP-richtlijn
(Energy-related Products). Aanvankelijk geldt
de labelingplicht voor verwarmingstoestellen
op stookolie en gas, warmtekrachtkoppelingssystemen, warmtepompen, warmwaterbereiders alsook volledige installaties.
Beslissingshulp voor
de eindverbruiker:
de nieuwe uniforme
Europese energie
efficiëntielabeling.

Meer transparantie bij
nieuwbouw en renovatie
Dankzij het energie-efficiëntielabel, dat
eenvormig zal zijn in heel Europa, zal al wie
wil bouwen en renoveren diverse producten
kunnen vergelijken, wat kan helpen bij de
beslissing over de aankoop van een nieuwe
verwarming. Op basis van een door de
Europese Commissie vastgelegde berekeningsprocedure wordt de energie-efficiëntie
van een verwarmingstoestel bepaald. Deze
efficiëntie wordt weergegeven op een schaal
die gaat van A++ tot G. Bij warmwaterbereiders gaat de schaal van A tot G. Combinatietoestellen die zowel voor ruimteverwarming
als voor warmwaterbereiding worden
gebruikt, vermelden voor de beide toepassingen een afzonderlijke classificatie. Naast de
indeling in energie-efficiëntieklassen wordt op
het label ook informatie over het vermogen
en de geluidsemissie.
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Het systeem is meer dan
de som van zijn bestanddelen
Verwarmingsinstallaties bestaan doorgaans uit
meerdere componenten die energie verbruiken. Zodra de volledige installatie geconfigureerd is, worden de individuele productlabels
vervangen door een samengesteld label. Dit
label identificeert dan de volledige installatie.
Daarbij is het mogelijk dat het samengestelde
label een betere energie-efficiëntieklasse
vermeldt dan de afzonderlijke componenten.
Een voorbeeld: door een verwarmingsketel op
gas of stookolie te combineren met een
thermische zonne-installatie, kan de volledige
installatie in een hogere efficiëntieklasse
terechtkomen.

All-in-one, dat betekent
een grotere efficiëntie
De totaalsystemen van Viessmann garanderen
dat alle afzonderlijke componenten perfect op
elkaar afgestemd zijn. Hierdoor realiseert de
volledige installatie ook in de praktijk een
maximale efficiëntie. Het totaalaanbod van
Viessmann omvat alle systeemcomponenten
die nodig zijn om installatieconfiguraties met
efficiëntieklassen tot A+++ te realiseren.

Energie-efficiëntielabel

Het uniforme energie-efficiëntielabel:
bekend bij de consument
De in heel Europa uniforme aanduiding van verwarmingstoestellen, warmwaterbereiders
en boilers via het efficiëntielabel maakt het energieverbruik transparanter.

De Europese consument moet gesensibiliseerd worden om spaarzaam om te gaan met
energie. Een verdere stap daartoe bestaat
erin verwarmingselementen en -systemen te
voorzien van een efficiëntielabel.
Startdatum: 26 september 2015
Vanaf 26.09.2015 zal u als gespecialiseerd
fabrikant verplicht zijn om in uw aanbiedingen
de efficiëntieklasse in overeenstemming met de
Europese richtlijnen te vermelden.
Alle producten die nog vóór deze startdatum
geleverd en berekend werden, mogen ook
daarna nog zonder efficiëntieaanduiding
verkocht, geïnstalleerd en in gebruik genomen
worden.

Versterk uw adviserende competentie
Het energie-efficiëntielabel kan de consument
helpen te beslissen over de aankoop van een
verwarmingsinstallatie; maar die beslissing
mag nooit alleen op basis daarvan worden
genomen. Ook de interactie tussen gebouw
en installatietechniek is van belang. Alleen
wanneer installaties in functie van de
behoeften van een gebouw ontworpen zijn,
kan een maximale efficiëntie behaald worden.
Een gefundeerd, individueel advies wint dan
ook aan betekenis: voor het respectievelijk
beste systeem en voor tevreden klanten.

Op de efficiëntielabels zijn afhankelijk
van de productfamilie verschillende

Fabrikant

gegevens over de toestellen te
vinden.
Wat vooral voor de verbruiker
interessant is, is uiteraard de

Typeaanduiding

energie-efficiëntieklasse (aangeduid
met een zwarte pijl).

Verwarmingsfunctie

Energie-efficiëntieklasse

Werkingsgeluid

Vermogen
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Label wordt door fabrikant bepaald

Toestellen voor ruimteverwarming

Combinatietoestellen

Label wordt voor iedere installatie bepaald

Samengestelde installaties

Verwarmingsketel

Combi ketel

Verwarmingsketel met regeling

Wandtoestel op gas

Ketel met geintegreerde boiler

Compact condensatie/zonne-energietoestel met
collectoren

Warmtepomp

Warmtepomp met geintegreerde boiler

Compact toestel met warmtepomp en systeem op
zonne-energie

Energie-efficiëntielabel / berekeningssoftware

Compleet programma, complete
systeemtechniek, complete service
Viessmann zorgt voor een eenvoudige classificatie van de efficiëntie. Wij bezorgen u alle
producten inclusief hun efficiëntielabel en gegevensblad, of u gebruikt het berekeningsprogramma van Viessmann om het samengestelde label bij systeemcombinaties te
berekenen.
Een complete aanbieding betekent voor
Viessmann: ook de service is in ieder opzicht
compleet. Daarom ondersteunen wij onze
gespecialiseerde medewerkers met alles wat
ze nodig hebben om van bij de start makkelijker efficiëntielabels te kunnen berekenen.
Voorgeschreven: productlabel van de
fabrikant
Alle verwarmingsketels op olie/gas, toestellen
op warmtekrachtkoppeling, warmtepompen,
warmwaterbereiders en boilers krijgen
voortaan een productlabel. Bij levering van de
producten zijn meteen ook het desbetreffende
productlabel en gegevensblad beschikbaar.
Compleet voorbereid: samengesteld label
toekomstig element van de offerte
Bij systemen die uit minstens twee componenten bestaan (bv. verwarmingsketel en
regeling), moet u in de offerte aan uw klant de
efficiëntieklasse van de verwarmingsinstallatie
vermelden. Dat doet u het makkelijkst door het
via het Viessmann-berekeningsprogramma
bepaalde label direct bij te voegen.
Voor een efficiënter systeem: de
verwarmingscomponenten van
Viessmann zijn tot in de details op
elkaar afgestemd. Zo kunt u uw
klanten te allen tijde een systeem
met een optimale energie-efficiëntie
aanbieden, ongeacht de toepassing,
de energiedrager en de vraag.

In de fabriek gelabeld: Viessmann-pakketten
Een samengesteld label opmaken lukt
probleemloos met de pakketoplossingen van
Viessmann, bv. uit de pakkettenprijslijst. Alle
overeenstemmende labels en gegevensbladen
worden met één druk op de knop bezorgd. Als
totaalaanbieder kan Viessmann deze service
bieden, want het volledige systeem bestaat uit
eigen producten en kan door Viessmann
berekend worden. Bij combinaties van
verschillende producten kunt u het label zelf
berekenen via het berekeningsprogramma.
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Allemaal Viessmann. Allemaal goed.
Berekeningsprogramma voor efficiëntielabel
Naast de gebruiksklare labels voor zowel individuele producten als totaalpakketten van
Viessmann kunt u ook gebruikmaken van een eenvoudige, intuïtief te gebruiken software om de
energie-efficiëntie van zelf samengestelde systemen snel en correct te laten berekenen.

Met de labeling wil Viessmann het zijn
gespecialiseerde installateur zo makkelijk
mogelijk maken. Ongeacht de manier waarop
u bij Viessmann bestelt, alle producten zijn
steeds correct gelabeld. Ook voor verwarmingspakketten uit de pakkettenprijslijst biedt
Viessmann u alle samengestelde labels en
berekeningsdocumenten met één druk op de
knop. U moet daar niet extra op letten. Alles
is makkelijk via het partnerportaal als PDF te
downloaden. Voor de opmaak van efficiëntielabels voor zelf samengestelde systemen
stelt Viessmann een gebruiksvriendelijk
berekeningsprogramma ter beschikking.

Uitzonderingen op de regel:
producten zonder efficiëntielabel
Verluchtingssystemen voor woningen en
biomassaketels krijgen voorlopig nog geen
label. De energie-efficiëntielabeling voor deze
producten zal vermoedelijk pas vanaf 2016 of
2017 in werking treden. In principe krijgen ook
componenten van zonne-installaties zoals
collectoren of pompgroepen op zonne-energie
geen productlabel, want zonnewarmte wordt
alleen in combinatie met andere technieken
gebruikt. Daarom volstaan de productgegevensbladen voor de berekening van de samengestelde labels.

Eenvoudiger kan niet: efficiëntielabels later
opmaken
Het nummer van een offerte, order, factuur of
leveringsbon: het maakt niet uit wat u bij de
hand hebt, u geeft gewoon het bewuste
nummer in en u kunt het respectieve samengestelde label moeiteloos berekenen.

Geen zorgen:
voorraadproducten zonder label verkocht
Producten die u vóór 26 september 2015
besteld, gekocht en opgeslagen hebt en die
bijgevolg nog geen efficiëntielabel dragen,
mag u ook na deze startdatum nog doorverkopen, installeren en in bedrijf stellen.

Gebruiksvriendelijk: met het

Startscherm

berekeningsprogramma van
Viessmann kunt u voor zelf
samengestelde verwarmingssystemen snel en makkelijk het
respectieve samengestelde label
creëren.

Vragen en antwoorden

ErP-richtlijn:
voorschriften, toepassing en classificatie
Juridisch

Hoe ziet de tijdsbalk voor de invoering van
de nieuwe efficiëntielabels eruit?
De richtlijn werd op 06.09.2013 in het
officiële publicatieblad van de Europese
Commissie gepubliceerd en is op 26.09.2013
van kracht geworden. Twee jaar later, vanaf
26.09.2015, moeten alle toestellen voorzien
zijn van een efficiëntielabel waarop de
energie-efficiëntieklasse vermeld wordt. Tot de
startdatum kan het publiceren van informatie
over de efficiëntie van toestellen nog vrijwillig
gebeuren, daarna wordt het verplicht.
Waarop moeten gespecialiseerde installateurs nu letten?
Ze moeten verzekeren dat alle toestellen die in
hun showroom uitgestald staan, vanaf
26.09.2015 duidelijk voorzien zijn van een
efficiëntielabel. Ook in reclamemateriaal,
offertes en technische documenten moet de
informatie over de energie-efficiëntie
opgenomen worden. Uiteraard ondersteunt
Viessmann u daarbij.
Voor welke productgroepen geldt het
nieuwe efficiëntielabel?
Het efficiëntielabel geldt voor verwarmingstoestellen, warmwaterbereiders, boilers en
complete installaties, ongeacht het type
energie dat wordt gebruikt (behalve biomassa).
Het gaat hier dus over verwarmingstoestellen op
gas en stookolie tot 70 kW, warmtepompen,
warmtekrachtkoppelingssystemen en boilers
met een inhoud tot 500 liter.
In welke efficiëntieklassen worden de
producten ingedeeld?
De toestellen worden in negen efficiëntieklassen ingedeeld. A++ is daarbij de beste
energie-efficiëntieklasse. G staat opnieuw
voor toestellen die duidelijk de minst goede
waarden voorleggen. Vanaf 2019 zal de schaal
ingedeeld worden van A+++ tot D. Bij warmwaterbereiders loopt de schaal van A tot
G, vanaf 2017 wordt dat van A+ tot F. Combi
ketels die zowel voor ruimteverwarming als
voor warmwaterbereiding worden gebruikt,
vermelden de gegevens afzonderlijk voor
beide toepassingen.
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Waar moet het label overal voorkomen?
De consument moet de energie-efficiëntie al
meteen uit het reclamemateriaal voor een
product of een systeem kunnen afleiden. Dat
geldt natuurlijk ook voor concrete offertes aan
al wie van plan is te bouwen of te renoveren.
Wat is een samengestelde installatie?
Zodra men een verwarmingsketel met een
regeling combineert, spreekt men conform de
Europese verordening van een samengestelde
installatie. Hierdoor is de gespecialiseerde
verwarmingsfabrikant tegenover de eindconsument verplicht een samengesteld label voor de
volledige installatie op te stellen.
Wat is het onderscheid tussen een
product- en een samengesteld label?
Productlabel
De fabrikant moet voor ieder relevant systeemcomponent een productlabel met desbetreffend gegevensblad opmaken. Bij de levering
stuurt Viessmann ook het productlabel en het
gegevensblad mee.
Samengesteld label
Deze labels worden specifiek per installatie
opgemaakt. Aangezien het bij Viessmann
doorgaans gaat om een verwarmingstoestel
incl. regeling of een verwarmingstoestel met
regeling en geïntegreerde boiler, is het
respectieve efficiëntielabel een toekomstig
onderdeel van onze offertes.
Voor installaties die individueel met Viessmann-componenten zijn samengesteld, is een
gebruiksvriendelijk berekeningsprogramma
beschikbaar. Het programma berekent op basis
van productnaam of bestelnummer de
energie-efficiëntie en stelt het samengestelde
label met het berekeningsblad als PDF ter
beschikking.

Juridisch

Vragen en antwoorden

Het efficiëntielabel en de betekenis ervan:
voor de totale markt, voor uw klanten en voor u
Juridisch

Moet voor reserveonderdelen een label
opgesteld worden?
Neen. Reserveonderdelen vereisen geen
labeling.
Is een label nodig voor bestaande installaties?
Neen. Bestaande installaties of systemen
genieten van de voorraadbescherming.
Wordt de installatie later uitgebreid, bv. een
verwarmingstoestel wordt aangevuld met een
zonne-installatie of een boiler, dan moet er
geen samengesteld label worden opgemaakt.
Wat gebeurt er met toestellen die al vóór
de startdatum in voorraad waren?
Alle toestellen en systemen die zich vóór
26.09.2015 in uw magazijn c.q. bij de groothandel bevinden, gelden als reeds “in omloop
gebracht”. Met andere woorden: hiervoor geldt
de ErP-richtlijn niet en ze mogen verder
verkocht, geïnstalleerd en gebruikt worden.
Welke impact heeft de nieuwe Ecodesignrichtlijn op de producten van Viessmann?
Laagtemperatuur huishoudelijke ketels tot 400
kW, die géén rendement halen van 86%,
mogen na 26.09.2015 niet langer in omloop
gebracht worden. Dit geldt in eerste instantie
voor de staande verwarmingstoestellen zoals
Vitola, Vitorond, Vitogas en Vitoplex, maar ook
voor wandtoestellen zoals Vitopend. Er is een
uizondering mogelijk voor Vitopend B1 met
shunt schoorstenen waar de installatie van een
condenserende ketel het aanpassen van de
gehele rookschacht met zich meebrengt.
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Zijn er verschillende labels naargelang van
de fabrikant?
Neen. De grafische elementen en de inhoud
van de labels zijn voorgeschreven. De lay-out
vertoont geen verschillen, aangezien die in de
wet is voorgeschreven. Alleen de respectieve
parameters en classificaties zijn verschillend.

Waarom zijn biomassaketels niet
opgenomen?
Voor deze systemen ontbreekt het momenteel nog aan een basis voor de berekening van
de efficiëntie. De energie-efficiëntielabeling
voor biomassaketels zal waarschijnlijk pas in
2017 worden opgelegd.

Wordt het label beïnvloed door een
gecontroleerde woningverluchting?
Neen. De effecten van een gecontroleerde
woningverluchting (KWL) hebben voorlopig nog
geen invloed op de berekening. Voor woningverluchtingen gelden de berekeningsprincipes van
de Europese Commissie vanaf 1 januari 2016.

Hoe kan de efficiëntieklasse van een
samengesteld label verbeterd worden?
Zowel de individuele productlabels als het
aantal extra componenten beïnvloeden de
energie-efficiëntie van een samengestelde
installatie. Bepaalde systeemcomponenten
zorgen door hun goede efficiëntie voor een
opwaardering van een installatie. Dat geldt o.a.
voor een regeling, voor zonnewarmte of nog
voor een Smart Home-systeem.
Hoe kan de meest gunstige classificatie
voor een samengestelde installatie bepaald
worden?
Met het berekeningsprogramma voor
efficiëntielabels van Viessmann kunnen bij een
samengestelde installatie snel en eenvoudig
verschillende combinaties van componenten
worden getest. Zo kunnen we de installatie
configureren die u de beste energie-efficiëntie
oplevert.

Techniek en markt

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
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www.viessmann.be
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