
In overeenstemming met EG Verordening N° 640/2009 zal Almeco vanaf 1 januari 2015 al zijn ventilatoren bouwen en 
leveren met IE2-motoren en IE3-motoren vanaf 7,5 kW. 

Achtergrond

De Europese richtlijn 2005/32/EG brengt een kader tot stand voor het ecologische ontwerp van energiegerelateerde producten. 
Elf producten (zoals binnenverlichting en televisietoestellen) zijn onderhevig aan EG verordeningen die die richtlijnen in 
uitvoering brengen. Het doel is een jaarlijkse besparing van 222 TWh te bereiken tegen 2020 (dat is 8% van het EU-verbruik in 
2007). 

Implementatie voor elektromotoren

EG Verordening N° 640/2009 implementeert richtlijn 2005/32/EG voor elektromotoren. Die verordening komt in de plaats van de 
vroegere vrijwillige overeenkomst tussen motorfabrikanten en de Europese Commissie. 

Doel

Elektriciteitsbesparing van 135 TWh tegen 2020 

Van toepassing op

• 3-fasige kooiankermotoren (50 en 60 Hz)
• 2, 4 en 6 polen
• Enkele snelheid
• Nominale spanning tot 1000V
• Nominaal vermogen tussen 0,75 kW en 375 kW
• Continu bedrijf (S1)

Niet van toepassing op motoren

• Ondergedompeld in vloeistof
• Die niet kunnen worden getest onafhankelijk van het 

samenstel waar ze zijn ingebouwd
• Die functioneren op meer dan 4000 meter boven de 

zeespiegel
• In een omgevingstemperatuur buiten het bereik (-30°C; 

+60°C) of bij een bedrijfstemperatuur boven 400°C
• Op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)
• Remmotoren

Definities

IE3 Premium Efficiency (vergelijkbaar met NEMA Premium EPAct (US))

IE2 High Efficiency (vergelijkbaar met eff1 en EPAct High Efficiency (US))

IE1 Standard Efficiency (vergelijkbaar met eff2)

 
Eisen en kalender

• Vanaf 16 juni 2011: Motoren moeten minstens efficiëntieniveau IE2 hebben
• Vanaf 1 januari 2015: Motoren tussen 7,5 en 375 kW moeten minstens efficiëntieniveau IE3 hebben of IE2 wanneer ze 

aangedreven worden door een frequentiesturing
• Vanaf 1 januari 2017: Motoren tussen 0,75 en 375 kW moeten minstens efficiëntieniveau IE3 hebben of IE2 wanneer ze 

aangedreven worden door een frequentiesturing 

Toekomst

De Europese Richtlijn 2005/32/EG (EUP: energy using products) is intussen vervangen door Richtlijn 2009/125/EG (ERP: energy 
related products). In die richtlijn worden tien nieuwe producten gedefinieerd met een besparingspotentieel van 20% in 
energieverbruik. Een van die producten betreft ventilatoren aangedreven door motoren met een elektrisch ingangsvermogen 
tussen 125 W en 500 kW. De EG verordening 327/2011/EG definieert minimum efficiëntieniveaus voor verschillende categorieën 
ventilatoren. Almeco ondernam in 2013 al acties om te voldoen aan de eerste reeks rendementscriteria. Vanaf 1 januari 2015 is 
Almeco klaar om ook aan de volgende reeks strengere rendementseisen te voldoen.
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