
Vanaf 1 januari 2016 zijn er vanuit de Europese Unie (EU)  

eisen gesteld aan het maximale energieverbruik van 

ventilatieproducten. Met ingang van 2018 zijn deze 

verder aangescherpt. Tevens zijn er eisen gesteld aan 

bijvoorbeeld de functionaliteit van de ventilatieproducten 

en zijn er richtlijnen geformuleerd voor een uniforme 

informatieverstrekking aan de consument. 

Ecodesign en  
productlabelling voor  
ventilatieproducten

Uitsluitend groene  energielabels bij Brink!

Energieklasse
De labelklasse is onder andere afhankelijk van de toepassing 
van warmteterugwinning, het elektriciteitsverbruik van de 
ventilator(en) en het type regeling. Wat betreft de regelingen 
wordt onderscheid gemaakt tussen: een handbediende regeling 
(standenschakelaar), een klokgestuurde regeling, een centrale 
regeling met een sensor of een lokale regeling met twee of meer 
sensoren in combinatie met zonering van de lucht. 

Alle Brink-producten hebben minimaal een groen label
Vooraf is niet altijd duidelijk met welk type regeling het ventilatie
toestel wordt uitgevoerd. Dat betekent dat bij het toestel meerdere 
labels kunnen worden geleverd. Alle Brinkproducten hebben 
minimaal een groen label; de meeste zelfs een A of A+ label.

Het Ecodesign label
Op het label vindt u naast de energieklasse en het producttype 
ook informatie over de maximale luchthoeveelheid van het 
ventilatietoestel, het geluidsniveau en het type regeling.

Verdere verscherping eisen
Vanaf 1 januari 2018 zijn de energetische eisen verder 
aangescherpt. Hiermee zijn de labels F en G vervallen. Dit 
betekent dat producten die voorheen een van deze labels 
hadden, niet meer op de markt mogen worden gebracht. 
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1: Fabrikant, model en type regeling
2:  Geluidsvermogensniveau (Lwa) kastuitstraling  

bij referentievolumestroom *
3: Energieklasse
4: Maximale volumestroom **
5: Ventilatietoestel met 2 luchtstromen

*    Referentievolumestroom: 70% van de maximale volumestroom en 

     50 Pa (centrale toestellen) of 0 Pa (lokale toestellen)

** Maximale volumestroom bij 100 Pa (centrale toestellen) en 0 Pa (lokale 

     toestellen)



A+

Labeloverzicht

Type toestel/type
regeling

Renovent Excellent Renovent Sky

180 300 400 450 150 200 300 Air 70

Opgegeven  
maximum debiet 180 m3/h 300 m3/h 400 m3/h 450 m3/h 150 m3/h 200 m3/h 300 m3/h 55 m3/h

Geluidsvermogen kast 42 dB(A) 44 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A) 38 dB(A) 49 dB(A) 44 dB(A) 40 dB(A)

Handbediende regeling A A A

Klokregeling A A A A A A A

Centrale regeling met 
1 sensor

A A A A A A A

Lokale regeling met  
2 of meer sensoren  
in combinatie met 
minimaal 2-zone  
debietregeling

A A+ A+ A A A *

Type toestel/type
regeling

Flair

325 400

Opgegeven  
maximum debiet 325 m3/h 400 m3/h

Geluidsvermogen kast 41 dB(A) 50 dB(A)

Handbediende regeling A

Klokregeling

Centrale regeling met 
1 sensor

Lokale regeling met  
2 of meer sensoren  
in combinatie met 
minimaal 2-zone  
debietregeling

A+ A+

A+

A+

A

*Bij lokale toestellen een lokale regeling met 1 sensor.

A+

A

B A

A+A+



Productfiche
Naast het energielabel wordt bij elk toestel een productfiche 
geleverd. Dit productfiche is een door de EU gespecificeerd 
declaratieblad met de belangrijkste technische en energetische 
eigenschappen.

Lage kosten, hoog comfort
Op het productfiche staat vermeld wat er per jaar aan 
verwarmings vermogen met de toestellen wordt bespaard en wat 
de toestellen aan elektriciteit verbruiken. Hiermee wordt het direct 
duidelijk dat tegenover het  elektrische verbruik van de ventilatoren 
minimaal een tienvoudige besparing aan verwarmingsvermogen 
staat. Met de Brinkventilatieproducten kiest de consument dus 
voor lage energielasten en een hoog comfort.

Voorbeeld productfiche Flair 400 (Plus)

Productfiche
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BRink CLimAtE SyStEmS B.V.
P.O. BOx 11    NL-7950 AA StAPHOrSt
T   + 31 (0) 522 46 99 44

E   info@brinkclimatesystems.com
www.BriNKclimatesystems.com
www.BriNKairforlife.com
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400 m3/h

Flair 400 EU 
manual / clock

50
dB

Voorbeeld Flair 400


