
ЕКОДИЗАЙН ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ: 
БАЗОВИЙ КУРС

Компанія ВЕНТС залишає за собою право внесення будь-яких змін 
у функціональні особливості, конструкцію та характеристики своєї 
продукції в будь-який час без попереднього про це повідомлення, з 
метою вдосконалення та підтримкм якості.
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В описах класів зазначено відмінності між однонаправленими та двонаправленими вентиляційними установками: 
• Однонаправлені вентиляційні установки (UVU - Unidirectional Ventilation Units, англ.) створюють потоки повітря лише в одному  
напрямку(приплив або витяжка);  
• Двонаправлені вентиляційні установки (BVU - Bidirectional Ventilation Units, англ.) створюють потік повітря в двох напрямках 
(приплив та витяжка).  

Виробникам, дистриб'юторам та монтажним організаціям забороняється поставляти на ринок ЄС обладнання, яке не відповідає даним вимогам.  
У регламенті не міститься жодних положень, що вказують на відмінності між вентиляційними установками для використання в нових будівлях 
або заміни вже наявного обладнання.  
Основне завдання документу полягає у суттєвому скороченні енергоспоживання вентиляційних систем без врахування особливостей їх  
застосування.  

 � Що необхідно знати про вимоги до ефективності?  

Приклад 1: Вимоги до характеристик ефективності відсутні.  
Спеціальні вентилятори та вентиляційні установки: 

 � які відповідають директиві ATEX (вимоги до обладнання та роботи в потенційно вибухонебезпечному середовищі);

 � для летких середовищ; 

 � для екстреного використання; 

 � для роботи при температурі повітря > 100 °C та < -40 °C або робочій температурі двигуна > 65 °C; 

 � з вхідною напругою > 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму; 

 � для роботи в умовах токсичних, висококорозійних, вогненебезпечних або високоабразивних середовищ;  

 � які обладнані теплообмінниками та тепловими насосами або іншими пристроями для теплопередачі, окрім регенерації тепла; 

 � які є кухонними витяжками.  

Приклад 2: Вимоги до характеристик ефективності відсутні:
Вентилятори та вентиляційні установки P ≤ 30 Вт на кожен потік повітря.

Приклад 3: Установки повинні відповідати вимогам до характеристик ефективності:  
Вентилятори та вентиляційні установки P > 30 Вт на кожен потік повітря.

 � Що необхідно знати про інформаційні вимоги?

Споживана  
потужність

RVU NRVU

Енергетична 
етикетка

Лист параметрів Лист параметрів

 � які відповідають директиві ATEX (вимоги до обладнання та роботи в потенційно ви-

бухонебезпечному середовищі)

 � для летких середовищ;

 � для екстреного використання;

 � для роботи при температурі повітря > 100 °C та < -40 °C або робочій температурі 

двигуна > 65 °C;

 � із вхідною напругою > 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму;

 � для роботи в умовах токсичних, висококорозійних, вогненебезпечних або високо-

абразивних середовищ;

 � обладнані теплообмінниками та тепловими насосами або іншими пристроями для 

теплопередачі, окрім регенерації тепла;

 � які є кухонними витяжками.

Без обмежень – – –

Вимоги до надання інформації відносяться до інших вентиляторів та вентиля-
ційних установок. 

≤ 30 Вт UVU –

Лист параметрів 
RVU

–

≤ 30 Вт BVU + –

> 30 Вт UVU BVU +
Лист параметрів 

NRVU

 � Вимоги до екодизайну вентиляційних установок для нежитлових приміщень відповідно до Директиви ЄС 1253/2014  

Всі вентиляційні установки, за винятком вентиляторів з більш ніж одною сферою застосування (наприклад, вентилятори для використання в 
системах вентиляції та витяжки продуктів згоряння), повинні бути обладнані багатошвидкісним регулятором або частотним перетворювачем. 

Тип вентиляційної установки
Характеристика  

ефективності
Відношення

Об'єктивні характеристики

Erp 2016 Erp 2018

UVU
P ≤ 30 кВт Коефіцієнт ефектив-

ності, η [%]
>

6,2 x In(P) +35 6,2 x In(P) +42

P > 30 кВт 56,1 63,1

UVU з обробкою повітря SFP < 250 230

BVU

Система рекуперації 
тепла

Присутність Вимагається Вимагається 

З гліколевим рекуператором Коефіцієнт термальної 
ефективності рекупера-

ції тепла, 
 η [%]

> 63 68

З пластинчастими або роторни-
ми рекуператорами

> 67 73

SFP <
Цільова характеристика SFP 

(формула)
Цільова характеристика 

SFP (формула) -100

Дана вимога буде впроваджуватися у два етапи. Перший етап почнеться з 1 січня 2016 р., а більш жорсткі вимоги набудуть чинності з 1 січня 2018 р.  

 � Екодизайн та вентиляція: базовий курс 

Директива 2009/125/EC (ErP - energy related products, англ. - вироби, що пов'язані зі споживанням електроенергії), також відома як "Екоди-
зайн", містить мінімальні вимоги до енергоефективності та впливу на навколишнє середовище для деяких категорій електроприборів, розмі-
щених на ринках країн Європейської економічної зони (EEA - European Economic Area, англ.). Метою документу є скорочення споживання 
електроенергії (на 20 %) та викидів CO2 (на 20 %) шляхом поетапного підсилення вимог. 

Директива також є основою для розробки подальших регламентів для вентиляційної галузі (див. Рис. 1).  

Регламент ЄС №327/2011 (від 30 березня 2011 р.) встановлює вимоги до Екодизайну вентиляторів. Вимоги регламенту також поширюються 
на вентилятори, які є конструктивним елементом інших виробів, пов'язаних із використанням електроенергії та представлених на ринку або 
введених в експлуатацію, відповідно до Директиви 2009/125/EC. 
Вентилятори, на які поширюються положення даного Регламенту, зпроектовані з урахуванням використання або обладнані моторами з вхідною 
потужністю від 125 Вт до 500кВт (>125 Вт  та <500 кВт) для приводу робочого колеса у точці максимальної енергоефективності.  
В документі наведені мінімальні значення рівней ефективності вентиляторів, що набирають чинності з 1 січня 2013 р. (Етап 1) та з 1 січня 2015 р. 
(Етап 2) (Рис. 1).

У рамках політики впровадження Екодизайну 26 листопада 2014 р., набув чинності  Регламент ЄС №1253/2014,  який стосується вентиляційних 
установок (VU - Ventilation Unit, англ.).  
Згідно його положень, вентиляційні установки поділяються на два типи: для житлових приміщень (RVU-Residential Ventilation Unit, англ.) та не-
житлових приміщень (NRVU - Non-Residetntial Ventilation Unit, англ) (див. Рис. 2). В документі також містяться обов'язкові вимоги до Екодизай-
ну вентиляційних установок, призначених для реалізації на ринках країн-учасниць EEA: Етап 1 - з 1 січня 2016 р., Етап 2 – з 1 січня 2018 р. (Рис. 1). 
Регламент ЄС №1254/2014 (від 11 липня 2014 р.) містить вимоги до маркування та надання додаткової інформації про вентиляційні установ-
ки для житлових приміщень (RVU), починаючи з 1 січня 2016 р. (див. Рис. 1).

Регламентом вводяться три основних категорії:      
Вентилятори зі споживаною потужністю > 125 Вт та < 500 кВт;  
Вентиляційні установки для житлових приміщень (RVU): 

• Споживана потужність > 30 Вт;
• Об'ємна витрата повітря ≤ 250 м3/год;
• Об'ємна витрата повітря від 250 до 1000 м3/год (додатково віднесені до категорії RVU). 

Вентиляційні установки для нежитлових приміщень (NRVU):  
• Споживана потужність > 30 Вт;
• Об'ємна витрата повітря >1000 м3/год;
• Об'ємна витрата повітря від 250 до 1000 м3/год (додатково віднесені до категорії NRVU).  
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Етап 1

Етап 1

Етап 2

Етап 1 Етап 2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01/2013 01/2015 01/2016 01/2018 01/2019

Мотори та вентилятори 
Екодизайн 327/2011

Вентиляційна установка
Екодизайн 1253/2014

Вентиляційна установка 
для житлових приміщень 

Маркування 1254/2014

Рис. 1

Макс. витрата повітря, м3/год

Споживана потужність, Вт
30 Вт 125 Вт 500 кВт

Вимоги до Екодизайну вентиляторів 
Інформаційні вимоги  

Інформаційні вимоги 
(лист параметрів) 

250 м3/год 1000 м3/год
Вимоги до Екодизайну вентиляційних установок 
для житлових приміщень (RVU), інформаційні вимоги 
(лист параметрів), енергетична етикетка 
(маркування енергоефективності)

Вимоги до Екодизайну вентиляційних установок 
для нежитлових приміщень (NRVU) 
Інформаційні вимоги

Fans - вентилятори

RVU
Не підпадають під 
вимоги ефективності

NRVU

Рис. 2



 � Вимоги до ефективності вентиляційних установок для житлових приміщень, відповідно до Директиви ЄС 1253/2014 в області екодизайну 

На відміну від іншого електрообладнання, класи енергоспоживання RVU визначаються відповідно до розрахункового параметра - питомої 
витрати електроенергії (SEC). Дане значення характеризує енергозберігаючі властивості обладнання та виражається в кіловат-годинах на м2 за 
рік:

Клас SEC Значення SEC в кВт/(м2.р)

A+ (найбільша ефективність) SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

E -20 ≤ SEC < -10

F -10 ≤ SEC < 0

G (найменша ефективність) 0 ≤ SEC

Такі пристрої також поставляються посібником користувача та детальним листом параметрів з конкретною (технічною) інформацією про виріб.  
Нижче наведені особливі вимоги до Екодизайну RVU (1253/2014):  

Критерії ErP 2016 ErP 2018

Питома витрата електроенергії (SEC) для середньої 
кліматичної зони, кВт/(м2.р)

< 0 < -20

Мін. клас SEC F D

Максимальний рівень звукової потужності, дБ (для 
неканальних установок)    

45 40

Багатошвидкісний регулятор або частотний перетворювач Вимагається Вимагається

Байпас для BVU Вимагається Вимагається

Візуальний сигнал про необхідність заміни фільтра Не вимагається Вимагається

 � Вимоги до вентиляційних установок для житлових приміщень, відповідно до Директиви ЄС 1254/2014 в області енергетичного маркування 

Згідно Регламенту 1254/2014, з 1 січня 2016 р. RVU повинні комплектуватися друкованою етикеткою, на якій зазначається клас енергоспожи-
вання, рівень звукової потужності та об'ємна витрата повітря.    

Інформація на етикетці повинна забезпечувати можливість зручного порівняння характеристик під час вибору енергоефективних виробів 
кінцевим користувачем.  

Нижче зазначено приклад подібної етикетки, у якій міститься ключова інформація для споживача: 

48 
дБ(А)

375 
м3/год

ВЕНТС

2016

ВУТ 350 ВБ EC

A+

Найменування постачальника 
або торговельна марка 

Ідентифікатор моделі
постачальника

Клас енергоефективності
для середньої кліматичноїзони

Максимальна об'ємна
витрата повітря при

тискові 100 Па або 0 Па

1 стрілка - UVU
2 стрілки - BVU

Рівень звукової потужності
(Lwa) при 70 % від номінальної 
потужності та тиску 50 Па
або 0 Па

Рис. 3
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Значення показника SEC обумовлено не лише відомими параметрами, такими як споживана потужність або ефективність рекуперації, але й, 
значною мірою, режимом роботи виробу.  

Етикетки не наносяться на NRVU, оскільки положення Регламенту 1254/2014 на них не поширюються.  

 � Відповідальність 

Постачальник 
 � Слідкує за відповідністю своїх виробів вимогам в області Екодизайну;
 � Наносить на свої вироби етикетку енергоефективності;
 � Комплектує свої вироби посібником користувача;
 � Комплектує свої вироби листом параметрів;
 � Забезпечує наявність електронних копій етикеток енергоефективності, посібників користувача та листів параметрів на своєму веб-сайті;
 � Вказує значення питомого енергоспоживання для конкретної моделі під час кожної згадки про виріб.

Дилер/монтажна організація 
 � Інформує та консультує кінцевих користувачів;
 � Слідкує за правильністю нанесення етикеток на вироби;
 � Підтримує наявність електронних копій етикеток енергоефективності, посібників користувача та листів параметрів на своєму веб-сайті;
 � Вказує значення питомого енергоспоживання для конкретної моделі під час кожної згадки про виріб.
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Керування таймером Керування за вимогою
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Рис. 4

Ручне керування


