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1. Enquadramento do Ecodesign de Produtos & Etiquetagem Energética
Porquê o Ecodesign?

•A Directiva Ecodesign é uma parte vital do compromisso da União Europeia para atingir os
objectivos até 2020, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 20% e o
consumo total de energia em 20%.

•Compromisso dos fabricantes para a diminuição do consumo de energia de seus
produtos, estabelecendo padrões mínimos de eficiência energética. Ao definir esses
padrões a nível europeu, os fabricantes não têm de navegar através de vários
regulamentos nacionais ao lançar seus produtos no mercado.
Porquê a Etiquetagem Energética?

•As etiquetas energéticas ajudam os consumidores a escolher produtos energeticamente
eficientes. Os requisitos de etiquetagem para grupos de produtos individuais são criados ao
abrigo da Directiva relativa à etiquetagem energética da UE, um processo gerido pela
Comissão Europeia.

•Em 15 de Julho de 2015, a Comissão propôs um retorno a uma única escala de A a G.
Atualmente, existem várias escalas de etiquetas de energia diferentes (de A a G, A +++ a D,
etc), mas ao longo dos anos, desde 1995, quando o rótulo foi introduzido, a eficiência
energética melhorou tanto que a maioria dos produtos já disponíveis no mercado estão no
topo da classe de eficiência energética.

2.RoadMap - Ecodesign de Produtos & Etiquetagem Energética
Lot

Lot 1

Produto

2014

•1ª Fileira ErP and Energy Label
a partir de 25 Setembro

Bombas Calor Ar-Água

(Therma V)

• Lot 1 Energy Label 811/2013

Lot 10 AC & HP
(Até 12kW)

• ErP 206/2012

• Energy Label 626/2011

Lot 6 – Ventilação
(U.R.T)
• ErP 1253/2014

• Energy Label 1254/2014

• 2ª Fileira ErP
A partir 1 Janeiro

• Estudo Prepatatório para revisão
-Cumprimento no tempo; fabricante em
-conformidade. Status Resolução de Problemas

-Stricter Energy efficiency
-SEER and SCOP

• 1ª Fileira ErP a partir de 1 Janeiro
- Energy efficiency
- Heat recovery
- Fan efficiency

• Publicação do ErP e
Etiquetagem Energética

•Regulamento a ser publicado

Lot 21 – AC (> 12kW)
Lot 11 - Ventiladores

• 2ª Fileira ErP a partir de 1 Jan
• Estudo Prepatatório para revisão
• End of service part
-Cumprimento no tempo; fabricante em
exemption (Jan)
-conformidade. Status Resolução de Problemas
• Forum Consultivo

• ErP 327/2011

Lot 11 -Bombas
Circ. (Na Therma V)

• ErP 622/2012

2018

• Guidance document publication

• Regulamento aprovado, mas
ainda não publicado.

(125W to 500kW)

2017
• 2º Fileira ErP a partir
de 25 Setembro
Enery Label (water
heaters A+ to F)

- Seasonal Space Heating efficiency
- Water heating efficiency
- Sound Power
- Energy Label (A++ to G), Installer label
and Fiche

• Lot 1 ErP 813/2013
• Lot 1 Guidance

2016

2015

•2ª Fileira ErP a partir de 1st Ago.
- Energy Efficiency (EEI) applicable
to circulators integrated into
other products
- Information requirements
(marking on product)

• Estudo Prepatatório para revisão
• Forum Consultivo
-Cumprimento no tempo; fabricante em
st
-conformidade. Status Resolução de Problemas – 1 draft

• 2ª Fileira ErP a partir de 1
Janeiro:
Stricter requirements for:
- Energy efficiency
- Heat recovery
- Fan efficiency
- Visual warning

• 1ª Fileira ErP a partir
de 1 Janeiro

2.RoadMap - Ecodesign de Produtos & Etiquetagem Energética

Lot 6 – Ventilação
(E.R.V)

Lot 21 – AC (> 12kW)
VRF – MULTI V

MULTI SPLIT

Barreiras
•Política de Ecodesign

•Sistemas AVAC mais eficientes, derivado da pressão dos regulamentos;
•Custos adicionais aos fabricantes, devido à burocracia que os Regulamentos têm provocado.

•Testes extra, rotulagem e requisitos de informação padronizados
•Alocação de extensos recursos internos das empresas, independentemente da sua
dimensão.
• Atraso de Novas Tecnologias  Novas tecnologias promissoras, com base em energias
renováveis podem levar mais tempo até chegarem ao mercado, devido à burocracia que os
fabricantes são confrontados.
No fim das contas, é o mercado interno da UE que não cresce devida a múltiplas camadas de
regulamentação!!!

Barreiras
•Incentivos Financeiros Locais  Muitas vezes disponíveis para a aquisição equipamentos de
AVAC, nem sempre promovem a adopção dos sistemas de maior eficiência energética pelos
utilizadores finais. (Ex. Dinamarca. não há nível mínimo de eficiência para cumprir, desde que
cumpra a ERP. Então, literalmente, qualquer bomba de calor pode qualificar-se. Não há
incentivo diferenciado para as bombas de calor de maior eficiência. Portugal não oferece
qualquer incentivo).
•Requisitos diferentes para os benefícios  Afim de beneficiar de incentivos, cada País
estabelece seus próprios requisitos para níveis mínimos de eficiência energética que não são
as mesmos nos países vizinhos. Há quase 30 programas de incentivo diferentes em toda a
Europa, e não um único país europeu que tenha os mesmos requisitos que os outros.
•Adaptação Local dos Produtos Há uma abordagem fragmentada que exige aos fabricantes
investirem muito tempo e recursos a adaptar os seus produtos a cada condição individual. Isso
vai contra os princípios do mercado interno, como a livre circulação de mercadorias que não é
facilitada.

Barreiras
•Fomentação da Formação em Novas Tecnologias:
Instaladores qualificados são o ponto chave para trazer mais desempenho e equipamentos mais
evoluídos para o mercado. Se os técnicos não estiverem actualizados com as últimas tecnologias
que os fabricantes gastam tempo a construir, em conjunto com os erros de instalação, o
resultado é um produto /sistema com fraco desempenho  Redução da Confiança dos Clientes
que irão abster-se de investir em soluções mais avançadas. No final, o parque imobiliário não
será renovado nos níveis adequados e as contas de energia das famílias ou clientes comerciais
continuarão altos. O consumo de energia nos países da UE continuará a ser elevado e os
objectivos de poupança de energia simplesmente não serão alcançados.
•Supervisão do Mercado
Os “free-riders” no mercado, com produtos de qualidade baixa dificultam a concorrência e
levam a uma distorção da realidade nos clientes. Baixa confiança em tecnologias promissoras
que contribuem para a poupança de energia e menores custos, derrotam os propósitos
ambiciosos que a UE fixou para 2020.

Barreiras
•Âmbito limitado de sistemas de certificação
Atualmente, os fabricantes participam nos sistemas de certificação privados em toda a Europa
como certificação Eurovent, European Heat Pump Association Label na Alemanha,
Microgeneration Certification no Reino Unido e o NF PAC em França. Eles são baseados em
testes por terceiros, independentemente de qualquer forma de intervenção do lado dos
fabricantes.
Certificação é impulsionada pelos fabricantes de modo a permitir uma comparação válida do
desempenho dos seus produtos.

A Certificação privada alcançado num Estado-membro nem sempre é reconhecido no contexto
da concessão de um incentivo financeiro noutro Estado-Membro. (ex. NF PAC não é aceite no
UK)

Como superar as Barreiras?

Burocracia

•A política de Ecodesign precisa de estabilizar. Uma vez em vigor e implementada, as revisões do
regulamento devem respeitar previsões legítimas das empresas e apenas alterar se acrescentar
valor à realidade do mercado.

•O novo re-escalonamento da etiquetagem energética vai contra essa estabilidade, aumentando
a burocracia para as partes interessadas e confunde os clientes. O risco de acabar com as classes
mais elevados de energia e trazer a maioria dos produtos para a classe inferior poderá
desencadear um sinal errado na mente dos clientes, que vão pensar que os produtos que
compraram não são mais eficientes. Todos os esforços para construir uma forte etiquetagem
energética serão desperdiçados.
Incentivos financeiros

•Plano de incentivos financeiros mais harmonizados, mais fáceis de encontrar e compreender de
forma a que empresas e clientes possam tirar o melhor proveito deles.
•Maior sensibilidade para o entendimento que os fabricantes têm planos internos para a
elaboração, e impressão da sua literatura comercial e que é necessário tempo para preparação
da documentação e formação das equipas de forma a que possamos facultar os instrumentos
para os clientes efectuarem escolhas informadas.

Como superar as Barreiras?

Formação em Novas Tecnologias

•As Academias Formação dos Fabricantes devem aproximar a tecnologia aos instaladores de
equipamentos ar condicionado de forma a assegurar a contínua qualificação dos mesmos, a
garantia de uma maior qualidade da instalação , a garantia da promoção de equipamentos mais
eficientes e o atingimento os objectivos da UE.
Supervisão do Mercado

•Há uma necessidade de proteger as empresas contra os “free-riders” e clientes contra os
produtos distorcidos. Mais Poder e Recursos deverão ser dados às autoridades locais para
supervisionar as actividades, ajudando o mercado a crescer em Confiança.
•Conceder mais importância aos sistemas de certificação para a concessão de incentivos
financeiros

•Fabricantes irão alinhar a sua participação em regimes de certificação e isso vai limitar os “freeriders” no mercado.
•A supervisão do mercado deve apoiar-se em Certificações, DOC´s, de modo a maximizar o
número de fabricantes e unidades verificados. Tal abordagem vai encorajar os operadores de
mercado a optar em testes de terceiros limitando os “free-riders”.

www.portal-inovar.com
hugo.delgado@lge.com

Lot 1 – Bombas Calor Ar – Água THERMA V

Porquê uma bomba de calor?

•Pavimento Radiante
THERMA V
Energia Eléctrica Requerida
23~25%
Electricidade

•AQS

•Ventiloconvectores

100%

•Convectores B. Temperatura

Porquê eficiência sazonal de aquecimento?

A partir de Setembro de 2015 Etiqueta Energética Obrigatória

A eficiência sazonal de aquecimento (também chamado SCOP) de uma bomba de calor é a
eficiência média ao longo de um ano inteiro. Isso significa que o valor SCOP reflete melhor o
custo de operação de um sistema de bomba de calor ao longo do ano.

Lot 1 – Bombas Calor Ar – Água THERMA V
Regulation Name

• 2009/125/EC, 2010/30/EU, (EU) No 813/2013, (EU)811/2013

Product

• Regulation covers Space Heater with rated heat output ≤ 400 kW, Energy Label ≤ 70 kW

Effective Date

Test Standard

• 26 Sep, 2015 (1st tier), 26 Sep, 2017 (2nd tier)

• (for Rating): EN14825:2013, EN14511:2013 / (for acoustical testing):EN12102:2013

• Energy Efficiency Classes
Energy Efficiency Index for space heating

• Seasonal Space Heating Energy Efficiency

Low Temperature
Heat pumps

Heat pumps

Tier 1
(‘15.09.26)
Tier 2
(’17.09.26)

100%

Seasonal space heating energy
efficiency
Energy
Efficiency
Low
Boilers and Heat
Class
Temperature
pumps
Heat Pumps
A+++
η > 150
η >175
A++
125 ≤ η <150
150 ≤ η <175
A+
98 ≤ η < 125
123 ≤ η <150
A
90 ≤ η < 98
115 ≤ η <123
B
82 ≤ η < 90
107 ≤ η <115
C
75 ≤ η < 82
100 ≤ η <107
D
36 ≤ η < 75
61 ≤ η < 100
E
34 ≤ η < 36
59 ≤ η < 61
F
30 ≤ η < 34
55 ≤ η < 59
G
η < 30
η < 55
* Seasonal Space Heating Energy efficiency

115%

110%

125%

* Low Temperature Heat pump
: Inlet temp가 -7/-8℃ (DB/WB)일 시, Outlet temp< 52 ℃

• Sound Power Level of heat pumps

Requirement

Rated Heat Output

Sound Power Level

Indoor

Outdoor

6 kW < Output ≤ 12 kW

65 dB

70 dB

30 kW < Output ≤ 70 kW

80 dB

88 dB

Output ≤ 6 Kw

12 kW < Output ≤ 30 kW

• Printed document

60 dB

70 dB

Printed document
In the package
On the website
Language

How to apply

Market
Surveillance
Criteria

65 dB

78 dB

A+++ class only applies after 26 September 2019.

Product
energy label
O
O

Package
energy label

English

O
O

Product
& Temp.
fiche
O
O

Package
fiche

X
O
EU all language

• Measured Seasonal space heating energy efficiency : Rated 92% or more
• Sound Power: Tolerance + 2 dB or less
• If the 1st results fail  3 additional units select  average 3 units 92% or more, 2 dB or less

Tech docu.
(Web info.)
X
O

Lot 1 – Bombas Calor Ar – Água THERMA V
•Ficha de Produto

HM163M

Requirement

2015.09.07
• Etiqueta Energética
HM163M

Lot 1 – Bombas Calor Ar – Água THERMA V

Requisitos ERP

Potência Sonora- 78 dB(A)

>150 - A+++ apenas
aplicado depois de 26
Septembro 2019.
EEI< 0.23 a partir de 1.8.2015

Lot 10 AC & HP (Até 12 kW)
Regulation Name

• 2009/125/EC, 2010/30/EU, (EU) No 206/2012, (EU) No 626/2011

Product

• Cooling/Heating Capacity 12 kW ↓(41,000 Btu/h) Air Conditioner (Except : portable)

Effective Date

Test Standard

• 01 Jan, 2013 (place on market)

• (for Rating): EN14825:2013, EN14511:2013 / (for acoustical testing):EN12102:2013

Energy
Efficiency
Class

Market
Surveillance
Criteria

*Place on the market

Split and Window systems
SEER

A+++
A++
A+

SEER>8.5
6.1 ≤ SEER < 8.5
5.6 ≤ SEER < 6.1

B
C
D
E
F
G

4.6 ≤ SEER < 5.1
4.1 ≤ SEER < 4.6
3.6 ≤ SEER < 4.1
3.1 ≤ SEER < 3.6
2.6 ≤ SEER < 3.1
SEER ≤ 2.6

A

Requirement

• MEPS

• Labelling Efficiency Class-Appendix C1

5.1 ≤ SEER < 5.6

SCOP

SCOP>5.1
4.6 ≤ SCOP < 5.1
4.0 ≤ SCOP < 4.6

3.4 ≤ SCOP < 4.0
3.1 ≤ SCOP < 3.4
2.8 ≤ SCOP < 3.1
2.5 ≤ SCOP < 2.8
2.2 ≤ SCOP < 2.5
1.9 ≤ SCOP < 2.2
SCOP ≤ 1.9

GWP 150
↑
(R410a)

2019~A+++ ~D
2017~ A++ ~E
GWP 150
2015~ A+ ~F
↓
2013~ A ~ G

• Test Condition
- Voltage:230V(Single Phase) , 400V(Three Phase)
- Temperature:
Cooling (DB/WB):ID 27/19 ℃ , OD 20,25,30,35 ℃
Heating (DB/WB):ID 20/15 ℃, OD -7,2,7,12 ℃(Average)
OD 2,7,12 ℃(Warmer), OD -15,-7,2,7,12℃(Colder)
• R410A, GWP: 2087.5

SEER

~12kW

3.60

< 6kW

4.6

6~12kW

4.3

~12kW

3.24

< 6kW

4.14

6~12kW

3.87

•Noise (Sound Power: dB(A))
Rated capacity ≤ 6 kW
ID Unit

OD Unit

60

• Operational hours
Type
Cool

Heat

SCOP

65

Date

3.40

Jan.1.2013

3.8

Jan.1.2014

3.06

Jan.1.2013

3.42

Jan.1.2014

6 < Rated capacity ≤12 kW
ID Unit

OD Unit

65

70

Heating
Season

On
Mode

Thermost
at-off

Stand
by

Off

Crank

Ave

1400

179

0

0

179

-

Warm
Cold

350

1400

2100

221

755

131

2142
0

0

0

0

0

2672
755

131

• Measured SEER(SCOP): Rated 92% or more (Eurovent : Capacity 95%, EER & COP : 92%)
• Sound Power: Tolerance + 2dB (Eurovent : + 0dB)
• If 1st test fail, 3 more samples randomly selected  average of 3 results : Rated 92% or more (Eurovent :1 more select)

Lot 10 AC & HP (Até 12 kW)

Lot 10 AC & HP (Até 12 kW)

Lot 10 AC & HP (Até 12 kW)
Requisitos
ERP

SEER>4.6
SCOP>3.8

Sound Power
60 dB(A)

