
In overeenstemming met EG Verordening N° 327/2011, zal ALMECO SA al zijn ventilatoren bouwen en leveren met de
nieuwe vereiste energie-efficiëntie. 

Achtergrond
In Juni 2011 is de verordening N° 640/2009 in voege getreden, waarbij de nieuwe reglementering voor de rendementsklassen 
voor elektromotoren wordt toegepast. Deze verordening was één van de implementaties van de Europese richtlijn 2005/32/EG 
betreffende ecologisch ontwerp voor energiegebruikende producten.

Deze richtlijn is ondertussen vervangen door zijn opvolger 2009/125/EG betreffende ecologisch ontwerp voor 
energiegerelateerde producten die onder andere een nieuwe reeks producten definieert met een besparingspotentieel in 
energieverbruik. Eén van deze producten betreft ventilatoren aangedreven door motoren met een elektrisch ingangsvermogen 
tussen 125 W en 500 kW. Het elektriciteitsverbruik tijdens het gebruik is hierbij de enige belangrijke parameter. 

Implementatie voor ventilatoren

Verordening N° 327/2011 implementeert de richtlijn 2009/125/EG voor elektromotoren. 

Doel

Ventilatoren zijn goed voor 20 % van de industriële 
elektriciteitsconsumptie of 275 TWh Men beoogt een 
elektriciteitsbesparing van 34 TWh tegen 2020. 

Van toepassing op

Ventilatoren aangedreven door motoren met een 
elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW.

Niet van toepassing op ventilatoren

• Specifiek ontworpen volgens ATEX (94/9/EG)
• Voor gastemperaturen > 100°C
• Voor omgevingstemperaturen > 65°C
• Bij jaarlijks gemiddelde temperatuur gas of omgeving < 

–40°C
• Toevoerspanning > 1000 Vac of 1500 Vdc
• Specifiek ontwerpen brandgas (89/106/EG)
• Toxische, zeer corrosieve, brandbare of schurende 

omgeving.
• Voor 1 jan 2015 ter vervanging van identieke 

geïntegreerde ventilatoren van voor 1 jan 2013.
• Blowers met een optimale energie-efficientie > 8000 

rpm
• Toepassingen met een specifieke verhouding >1.11 

(Totaal druk > 11145 pa)
• Materiaaltransport

Eisen

De ventilatoren moeten op hun optimale energie-efficiëntiepunt, een minimale energie-efficiëntie behalen.

Deze minimale energie-efficientie is afhankelijk van:

• Soort ventilator: axiaal, centrifugaal met achterwaarts gebogen schoepen, …

• Meetcategorie (A,B,C,D): bepaalt of de ventilator vrij uitblaast/aanzuigt of aangesloten is

• Aansturing met of zonder frequentiesturing

Deze informatie moet ook op de kenplaat van de ventilator vermeld worden. 

Eisen en kalender

• Vanaf 1 januari 2013 : Ventilatoren moeten afhankelijk van categorie en type een bepaalde efficiëntiegraad hebben 
(volgens Bijlage I - tabel 1 uit de verordening)

• Vanaf 1 januari 2015 : Ventilatoren moeten afhankelijk van categorie en type een nog hogere efficiëntiegraad hebben 
(volgens Bijlage I - tabel 2 uit de verordening)
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