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Het Europese Energielabel

Wat betekent dit voor u als

installateur en wat gaat er nu 

werkelijk veranderen?



Het Energielabel

“Alleen de installateur is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het Europese 

Energielabel ”

Dit is een fabel: vanaf 26 september 2015 

moeten producten voor de verwarmingsmarkt 

met een vermogen t/m 70 kW door de 

fabrikant voorzien zijn van een Europees 

Energielabel. 

EUROPEES ENERGIELABEL



EUROPESE RICHTLIJN UITGELEGD

Belangrijkste doel EU:

Energiebesparing én klimaatbeheersing door het uitsluiten 

van slecht presterende producten van de markt.

Te bereiken resultaten in 2020 tov 1990 binnen EU:

 Europese energiebesparing van 20%,

 20% minder CO2 uitstoot,

 20% toename van inzet duurzame energie



ErP staat voor ‘Energy-related Products’ 

Energielabeling Ecodesign

ErP RICHTLIJN UITGELEGD



 Bevorderen energie- en milieuprestaties verwarmingsproducten

 Vanaf 1/8/2015 moesten alle cv-ketels voorzien zijn van een A-

label pomp (Low Energy pomp)

 Vanaf 26 september 2015 mogen alleen EcoDesign-conforme 

producten verkocht en geïnstalleerd worden. 

 EcoDesign heeft tot gevolg dat bepaalde producten van de markt 

verdwijnen, bijvoorbeeld gesloten VR-toestellen. 

 Elk product dat onder de EcoDesign-richtlijn valt, zal zijn voorzien 

van een energielabel en een productkaart: een document met de 

technische gegevens over het energieverbruik

ErP RICHTLIJN UITGELEGD

Ecodesign



ErP staat voor ‘Energy-related Products’ 

Energielabeling Ecodesign

ErP RICHTLIJN UITGELEGD



ENERGIELABELING

 Voor de consument fungeert het productlabel als 

een herkenbare, eenduidige informatievoorziening 

over o.a. de energieprestaties van een toestel. 

 Voor de installateur biedt met name het 

pakketlabel kansen om het kaf van het koren te 

scheiden en het is een hulpmiddel om klanten te 

overtuigen te kiezen voor meer duurzame 

oplossingen met betere producten. 

Het Energielabel



Energielabeling

 Productkaart met energie-efficiency apparaat

 Energielabel met prestatie product 

Hoe energiezuinig is het product?

 Geldt voor verwarmingstoestellen met een 

vermogen t/m 70 kW

ENERGIELABELING



ENERGIELABELING



ENERGIELABELING

CV label-rendement

Klasse-indeling I II III IV V VI VII

Bijdrage cv-rendement 1,0% 2,0% 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

Bijdrage regelingen op CV-rendement



ENERGIELABELING

Warmwater label-rendement-tapprofiel



2 types

ENERGIELABELING

PakketlabelProductlabel
voor afzonderlijke producten voor samengestelde 

producten



PRODUCTLABEL E325EC

Typeaanduiding

Tapprofiel

Energielabel 

warm tapwater

Vermogen verwarming (kW)

Naam of logo fabrikant

Ruimteverwarming

Energielabel

ruimteverwarming

Geluidsniveau product 

in decibel 



PAKKETLABEL E325EC + ATAG One 

Thermisch 

zonlichtsysteem

Buffervat

Temperatuurregelaar

Extra verwarmingstoestel

Typeaanduidingen 

pakketinhoud

Energielabel 

ruimteverwarming

Energielabel 

warm tapwater

Naam of logo fabrikant



PAKKETLABEL E325EC ALEC + ALEC 200-4,8m2 + One 

Thermisch 

zonlichtsysteem

Buffervat

Temperatuurregelaar

Extra verwarmingstoestel

Typeaanduidingen 

pakketinhoud

Energielabel 

ruimteverwarming

Energielabel 

warm tapwater

Naam of logo fabrikant



BENCHMARK VERGELIJKBARE PRODUCTEN

ATAG E325 EC

CW 5

Nefit Proline Nxt

HRC24 CW 5

Remeha Avanta 

35c CW 5



VERANDERINGEN voor u als installateur

 Vanaf 26/9/2015 verplicht energieprestaties / energielabel 

product vermelden in offertes. 

Dit kan door het tonen van het 

volledige label of d.m.v. 

alleen het labelpijltje

 Bij koop productfiche overhandigen aan klant 

 In alle commerciële uitingen energielabel afbeelden

Wat bent u als installateur verplicht?



ATAG FACILITEERT U!

Hoe helpt ATAG mij hierbij?

 ATAG cv-ketels af fabriek voorzien van productlabels

 Pakketlabels meest verkochte productcombinaties 

online beschikbaar

 Info via www.atagverwarming.nl



ATAG FACILITEERT U!

Homepage www.atagverwarming.nl zakelijk

http://www.atagverwarming.nl/


ATAG FACILITEERT U!

Online beschikbaar

Zakelijk  Downloads  Energielabels



ATAG FACILITEERT U!

Online beschikbaar

Zakelijk & Consument  Producten  Per product vermelding productlabels



ANDERE BRONNEN ERP-LABELING

Configurator voor labels

 Groothandelaren

 UNETO VNI



Alle ATAG producten 

voldoen nu al aan de 

nieuwe Europese richtlijn

Klaar voor de toekomst!



VRAGEN ???



Bedankt voor jullie aandacht!


