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In opdracht. van NOVEM B.V. is een studie uitgevoerd naar het. huidige
marktaanbod van huishoudefijke koel- en vriesapparatuur.
Hiertoe is het marktaanbod onderverdeeld in cat.egorieën, gebaseerd op

functie en nuÈtig volume.

Van elke categorie is onderzocht in hoeverre er verschillen voorkomen in
het energieverbruik van de aangeboden toestellen. Hierbij is gebruik
gemaakt van een in de studie ontwikkelde definitie van een specifiek
energieverbruik.
Geconstateerd is, dat er voor alle categorieën significant.e verschillen
oPEreden in het specifiek energieverbruik. De verhouding tussen maximum

en minimum verbruik loopt uiEeen van I.5 tot 4.5; gemiddeld bedraagt de

verhouding een factor 2.

Per categorie is tevens nagegaan in hoeverre er een relatie is tussen
prij s, energieverbruik en evenÈueIe verschillen in uitvoeringsdetails.
Gemiddeld gezien is de prijs van een t,oestel hoger naarmaÈe het energie-
verbruik lager is. De spreiding in de prijs is echter zodanig groot, dat.

het bijna altijd mogelijk is om een toestel met een relat.ief laag ener-
gieverbruik te kopen tegen een relatief lage prijs. Er zijn geen aanwij-
zingen gevonden, dat een Laag energieverbruik correlat.ie vertoont meg

voor de consusent onaantrekkelijk uitvoeringsdetails.
Van een aantal categorieën is nagegaan wat de relat.ie is tussen afzet en

energieverbruik. Hiert.oe zíjn de modellen ingedeeld in 3 groepen
('rzuinigtt, ttgemiddeldtt, Itniet,-zuinigtt) , waarbij de maÈe van zuinigheid
is afgeleid uit de spreiding in energieverbruik van het markÈaanbod.

voor ca. 200.000 toestellen, afgezet in 1988 is de verdeling aIs volgr:
zur_n1g z 397"

gemiddeld z 4lZ

niet zuinig: 2O%.

De verdeling van de afzeB correleert redelijk met de verdeling van het
aant.al aangeboden model1en.
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A study has been carried out to charaeEerize the current domestic

gerator market. The supply side of the markeE has been grouped in
tional categories, subdivided in volume categories.
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For each category, Ehe spreading of specific energy consumption has been

analysed. It is found that significant differences occur in specific
energy consumption within one category: the ratio of highest and lowest

consumption ranges from 1.5 to 4.5 with arL a\terage of over 2.

On the average, appliances wiÈh a

sive than similar appliances with
value of the energy consumpt.ion

price.

low energy consumption are more expen-

a high energy consumption. For a given

there is however a large scatter in

Because of this, one can almost always buy an appliance with a relative-
Iy 1ow energy consumption against a relatively low price.

An estimate has been made of the distribut.ion of sales as a function of
the specific energy consumption.

For almost 200.000 appliances, sold in 1988, it is found that 397. is
energy efficient, 4l% has an average energy consumpt,ion and 207. uses

more t,han average energy.

This distribution correlates rather well with the distribution of the

number of different models.
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In opdracht van de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu B.V.
(NOVEM) wordt. door MT-TNO, Afdeling trIarmt.e- en Koudetechniek, een studie
uitgevoerd met betrekking toE de regulering van het energieverbruik van

huishoudelijke koel- en vriesapparat.uur.
In het kader van deze studie is een invenÈarisatie uit.gevoerd van de

huidige markt. aan koel- en vriesapparat.en.
In de studie komen de volgende aspecten aan de orde:

- verzameling van informatie over de op de Nederlandse markt. aangeboden

aPParatuur,

- indeling van het markt,aanbod in functionele categorieën,
- afleiding van een geschikt.e definitie van een "specifiek energiever-

bruikrf cq. Itenergiekentalil 
,

- analyse van de spreiding in energieverbruik en specifiek energiever-
bruik binnen categorieën,

- beoordeling van de samenhang tussen energieverbruik en andere kenmer-

ken,

- analyse van de relatie tussen marktaanbod en afzet.

Gegevens over de verdeling van de afzet zíjn, in opdracht van MT-TNo

verzameld door Marketingbureau Van Heijst en AccounËantskant.oor Deloitte
Dijker, Van Dien.



ïNO - rapport

90-045/R.25lMLG

2. INDELING KOEL- EN VRIESAPPARATUUR IN CATEGORIEËN

2.L Achtergrond categorie-indeling

Pagina

6

Het uitgangspunÈ van de huidige studie is het reguleren van het energie-
verbruik van huishoudelijke koel- en vriesapparatuur.
Koel- en vriesapparaten verbruiken energie ten behoeve van het leveren
van een rrprestatierr.

Deze rrpresEatiett kan ruwweg worden omschreven als trheE op een ge\^renst.e

temperatuur bewaren van voedselrr.

Omdat er grote verschillen bestaan in "prestatiesrf van koel- en vriesap-
paraËen is het niet mogelijk om het directe energieverbruik van deze ap-

ParaEen te reguleren.
De regulering kan gebaseerd \^rorden op één van de volgende mogelijkheden:

a. een "specifiek energieverbruikr', daE wil zeggen het energieverbruik
ger,Togen met de rrprestat.ierr,

b. het energieverbruik voor apparaten met dezelfde ttprestatie".

Voor beide mogelijkheden ge1dt, dat er complicaties onÈstaan als uit-
sluitend één van de mogelijkheden gebruikt wordt.
DiÈ kan a1s volgt worden toegelichc:

ad. a.

Een voor de hand liggende afleiding van een "specifiek energieverbruik"
is het. wegen van het energieverbruik met: - het volume,

- de bewaartemperatuur.

Er zíjr^ echter verschillen in prest,aties, die a1s zodanig niet vereffend
mogen worden. Voorbeelden zijn:
- één sterren versus méér sÈerren (kort versus lang bewaren),

- klein versus groot (tafelnodel versus tweedeurskast),

- koelen versus vriezen.

De consument. zoekt de vervulling van een bepaalde prestaEie binnen een

nauwkeurig omschreven eisenpakket (r'tafelmode1, 2-sterren kastr').
Als het uitgangspunt van een regulering van het energieverbruik is, dat

de realisering van de consumenteil4rensen weinig aanget.ast wordt., dan is
het noodzakelijk om de toepassing van een rfspecifiek energieverbruik" te
combineren met de toepassing van trcategorieënrt.
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ad. b.

De siruatie is, dat er geen koel- en vriesapparaten zijn met exact de-
zelfde trprestaÈierr. Volumina lopen uiteen, verhoudingen tussen vries-,
koel- en keldergedeelt.e variëren, invriescapaciteiten verschillen en

bewaartemperat.uren lopen uit.een.

De mogelijkheid ad. b vereist daarom een extreem gedetailleerde en ver-
f ij nde categorie-indeling.
Ook vertrekkend vanuit mogelijkheid ad. b, is het onontkoombaar om voor
groePen apParaten met ruï^rl.reg dezelfde rrprestatie'r het energieverbruik te
corrigeren naar kleine verschillen in prest.atie.

De conclusie is derhalve, dat zowel gebruik moet worden gemaakt van een

specifiek energieverbruik als van een categorie-indeling.
Hierbij ge1dt, dat er een sterke relatie is tussen de definitie van het
specifiek energieverbruik en de noodzakelijke mate van detaillering van

de categorie-indeling.
De noodzakelijke mate van detaillering van categorie-indeling is overi-
gens bovendien afhankelijk van de aard van de regulering.
Bij 'rverplicht.e et.ikeÈtering'r speelt de categorie-indeling een minder
grote ro1.

De consument zal zelf, op grond van haar specifieke qrensen, een eigen
categorie vanr voor koop in aanmerking komende, apparaLen samenstellen.
Binnen deze eigen uad-hoc'r cat.egorie geeft het directe energieverbruik
al een beeld en is het, zelfs de vraag of een specifiek energieverbruik
nodig is.
Etikettering, zoaLs voorgesteld in de EG II] maakt bijvoorbeeld geen ge-

bruik van een "specifiek" verbruik.
Er bestaat wellicht de kans, dat. toepassing van een, met het volume ge-

hrogen' specifiek energieverbruik kan leiden tot een verschuiving van het.

aankoopgedrag naar groter volurnina (met. een weliswaar lager specifiek
energieverbruik doch met. een hoger absoluut energieverbruik).
Dit pleit ervoor om ook in het geval van rrverplichte etikettering" enige
vorm van eategorie-indeling t.e hant.eren.

Bij normering door maximalisatie van het energieverbruik speelt de pro-
blematiek van de categorie-indeling in zeer sterke mate. Dit wordt geï1-
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lustreerd aan de hand van figuur 1, \íaar het VEEN-energiekental van

diepvriesapparaten staaÈ uitgezet Eegen het. volume.

Bij het VEEN-energiekent.al 1,2) is het energieverbruik gewogen met onder
meer het vol-ume, zodat het een maaE is voor een specifiek energiever-
bruik (zie verder hoofdsruk 3).
Bij toepassing van een maxímaa1 toelaatbaar specifiek energieverbruik,
bijvoorbeeld de waarde 8, worden eenvoudig alle kleine diepvriezers ver-
boden, het.geen voor ta1 van consumenten onaccepEabel zal zíjt. Bovendien
kan de resulterende verschuiving rlaar, weliswaar specifiek zuinige, doch

onnodig grot.e diepvriezers, een vergroting van het energieverbruik ople-
ve ren.

Het. is zonder meer duidelijk, dat het noodzakelijk is om grensvraarden

voor heÈ specifiek energieverbruik te definiëren voor ,categorieën".

Een 'rcategorie, moet vergelijkbaar zijn met die groep apparaten, welke
een consument zel-f a1s categorie zov samenstellen bij een poËentiöle
aankoop.

In de volgende paragraaf wordt een voorsÈel voor een categorie-indeling
uitgewerkt. Hierbij gelden de volgende overwegingen als uitgangspunt:
I. De indeling moet vordoende verfijnd zíjn ortrr bij instelling van

grenswaarden voor het specifiek energieverbruik, aarl de consunent
voldoende keuzevrijheid te laten ten aanzien van afmet.ingen, Eempe-

raturen en globale uiLvoeringsvorm.
2. De indeling behoeft niet verfijnder te zijn dan nodig voor het in

rekening brengen van verschillen in specifiek energieverbruik, welke
samenhangen meÈ rrprestat,iesrr als afmetingen, temperaturen en globale
uit.voeringsvor:rn.

3. Gestreefd dient te worden naar een hanteerbare, overzichtelijke inde-
ling en een beperking van het aanÈal categorieën.

4. De indeling moet zo mogelijk aansluiten bij reeds bestaande indelin-
gen (bijvoorbeeld de SWO- of VEEN-indeling).
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Door SWO wordt een, althans in Europa, vrij universele categorie-inde-
ling, gebruikt. Ook in de VEEN-energiewijzer wordt een indeling toege-

past. Deze sluit nau\ir aan bij de SWO-indeling, doch is verder verfijnd.
Beide indelingen zíjr. overgenonen in Bijlage l. Deze indelingen zíjr.
ontstaan in een zíct. ontwikkelend markt.aanbod ter voorlichting van de

consumeÍrt; ze zíjr. daarom niet vanzelfsprekend zonder meer Eoepasbaar

voor de huidige studie.
fn eerste inst.antie wordt daarom vanaf de basis een eigen indeling ont-
wikkeld. In tweede instantie (§ 2.3) wordt de cat.egorie-indeling gecon-

fronteerd met die uit Bij lage I.

Methodiek

Er is een grot.e samenhang tussen caÈegorie-indeling en definitie van het
specifiek energieverbruik. In dit hoofdstuk wordt. allereerst de catego-
rie-indeling voorgesteld, terwijl in hoofdstuk 3 het specifiek energie-
verbruik wordt afgeleid. Om zoveel mogelijk beide invalshoeken op elkaar
te laten aansluiten is in deze notitie, in plaaEs van het werkelijke
verbruik, het VEEN-energiekental gehanteerd. VooruiElopend op hoofdstuk
3 kan namelijk reeds vermeld worden, dat het voorgestelde specifiek
energieverbruik veel elementen bevat, die ook in het VEEN-energiekental

voorkomen (normeren met aan de bewaartemperatuur ge\^rogen volumina).

Voor de vergelijkingen en beschouwingen is gebruik gemaakt van een data-
base, welke in het kader van het project wordt opgebouwd. Deze database

was derhalve gedurende deze beschouwingen nog "in opbouw'r.

Hoofdfunctie

Vanuit de eerste overweging uit §

de apparat.en t.e onderscheiden naar

l. pure koelkasten (geen vriezen,
2. koelen en vriezen,
3. pure diepvriezers (geen koelen,

2.I is het zonder meer noodzakelijk
de hoofdfunctie:

overal > 0 "C)r

overal << 0 "C).
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De groep koelen en vriezen is normaliEer ingedeeld naar de kwaliteit van

het vriesgedeelte namelijk:
nu1 st.erren : al1een "ijsv31" (veelal -6 oC),

één ster : bewaartemperatuur -6 oC,

tr^ree sterren: bewaartemperatuur -12 oC,

drie sEerren: bewaartemperatuur -18 oC zonder invriezen,
vier sterren: bewaartemperatuur -18 oC met invrieseapaciteit.

Overwogen kan worden om de indeling naar sterrenkwalificatie deels samen

te voegen aIs er geen vrezenlijke verschillen in energieverbruik aanwezíg

zijn (bijvoorbeeld nu1 + één ster, E\.ree sterren, drie en vier sgerren).
De figuren 2 en 3 vergelijken het VEEN-energiekental voor respectieve-
lijk vier en drie sterren - en één en nul sterren koel-/vriescombina-
ties. Hieruit. blijkt, dat. er geen grote verschillen optreden tussen drie
sterren en vier sterren combinat.ies, noch tussen één en nul sterren com-

binaties. Gezien de overwegingen 2 ea 3 uit § I zou de sterrenkwalifica-
tie voor deze st.udie vereenvoudigd kunnen worden.

Vooralsnog wordt de st.errenkwalificat,ie echter gehandhaafd, omdat, in de

figuren 2 en 3 alle volumina nog gecombineerd zijn en er wellicht een

invloed van de afmetingen meespeelt. In een later stadium kan, op basis
van een vergelijking van de specifieke energieverbruiken per volumecate-
gorie, de indeling eventueel vereenvoudigd worden.

4!ps!lleee

De afmeting van een koel- of vriesapparaal is, naast de hoofdfunctie, de

belangrijkst,e grootheid voor de categorie-indeling.
Dit is enerzijds het geval, omdat. "de afmetingrr een duidelijke consuÍnen-

teil.rens betref t. (overweging 1) en anderzij ds, omdat de "afmeting'r van

grote invloed is op zowel het directe energieverbruik a1s het specifieke
energieverbruik (gewogen naar volume) .

Voor de relatie tussen het specifieke energieverbruik en het volume

geldt:
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f,=
spec

verbruik uitwendig oppervlak
=volulne volume

L2 I
L3 L

I

= íl)3\V/

In figuur I is het VEEN-energiekental (= Esp...) voor diepvriezers uit.-
Sezet tegen het volume en vergeleken met bovenst.aande relatie. Het

blijkt, dat het energiekental sterker toeneemt met afnemend volume dan

zou volgen uit een toenemend oppervlak/volume-verhouding. Dit effect
wordt verootzaakt door het, vanwege technische en economische overwegin-

Benr afnemen van het koelrendement bij afnemende koelcapaciteit. Figuur
4 illusrreert deze invloed voor compressoren.

Geconcludeerd wordE derhalve, dat een indeling van cat.egorieën naar vo-
lume zonder meer noodzakelijk is.
Voor de hoofdfunct.ies koelkasÈen, koelen en vriezen en diepvriezers is
geÏnventariseerd welke volumina voorkomen. De resultaten sËaan samenge-

vat in de figuren 5, 6 en 7.

Het blijkt, daE de volumina zich per hoofdfunctie min of meer groeperen.
Zo zíjr. er voor koelkasten groepen tussen de 150 en 200 liter ("t.afelmo-

deI"), rond de 250 liter en boven de 300 liter.
Er is gezocht naar een indeling van de voltrmina conform de volgende cri-
te '-ia:
- min of meer samenvattend met een veel voorkomende ttgroep,tr

- een met het volume toenemende stapgrootte,
- een voor alle hoofdfunct.ies dezelfde indeling,
- grenssraarden identiek aan in de praktijk (Consumentenoverzichten, VEEN

etc. ) veel gehanteerde waarden.

Een en ander heeft geleid t.ot het volgende compromis:
< 100 liter,
100-150 liter,
150-200 1iter,
200-300 liter,
300-450 liter,
> 450 liter.



TNO - rapport

90-04s /R. 2s /MLG

Verdere detaillerigg

Pagina

t2

Na de indeling in hoofdfuncEie en afmeting zijr er nog de nodige ver-
schillen per categorie aan te geven. Genoemd kunnen worden:

o De toegankelijkheid:
- kist.en versus kasten voor diepvriezers,
- aantal en locaEie van de deuren.

o De interne verdeling:
- verhouding koel-vriesgedeelt.e,

- aartwezígheid "kelder"-ruimte.
- locatie vriesgedeelte

o De technische uitvoering:
- invriescapaciteit,,
- onÈdooiing,

- inbouw versus vrijstaand.
- afzonderlijke instelling koel- en vriesgedeelte

- aantal compressoren.

In figuur 8 is het VEEN-energiekental vergeleken voor diepvrieskisEen en

diepvrieskast.en, een en ander als functie van het volume.

Diepvrieskisten zijn over het algemeen groter dan diepvrieskasten, doch

in het gebied 200 Èot 300 liter komen beide systemen veel voor. In dit
gebied is et geen significant verschil tussen het specifiek energiever-
bruik van diepvrieskisten en diepvrieskasten. Omdat dit het geval is
(overwegingen 2 en 3 uit § 2.1) is geen onderscheid gemaakt tussen kis-
ten en kasten.

Onderscheid naar het aant,al deuren zou gemaakt moet.en worden als er een

invloed van het aantal deuren op het energieverbruik is èn als in dat
geval een consument, groot. belang hecht aan het aantal deuren.
Voor wat betreft heË energieverbruik geldt:
1. het verbruik bij meer deuren kan toenemen door extra afdic,htingsver-

liezen en koudebruggen,

2. het verbruik kan afnemen door minder verliezen bij openen.

Praktijkstudies t3] geven geen aanïíijzingen, dat het aantal deuropenin-
gen van invloed is op het energieverbruik.
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relatief klein. Er is daarom afge-
deuren bij de cat.egorie-indeling.

Bij koel-/vriesapparaten wordt een gedeelt.e van het volume gekoeld
(+5 oC of hoger) en een ander gedeelte wordt op diepvriestemperat.uur ge-
houden. De verdeling tussen deze volumina is van groEe invloed op het.

energieve rbruik.
Bij de definitie van het specifiek energieverbruik kan hier rekening mee

gehouden worden door het volume te wegen met een van de temperatuur af-
hankelij ke weegfactor :

uikspecifiek energieverbruik = , waarin F.leverbruik = 
ffiriesvolume, "*---.. - I

en F2 \,Teegfactoren zijn.

Figuur 9 Laat zien, dat meÈ name bij vier sterren kasten, grote ver-
schillen voorkomen in de verhouding tussen het koel- en vriesgedeelte.
APParaten meE een groot vriesgedeelte hebben doorgaans E\.íee gescheiden
koelsystemen met, e1k een eigen compressor. Deze apparaten worden door-
gaans aangeduid als "koel-diepvriescombinatier' (Bijlage I).
Teneinde de invloed van de keuze van de weegfactoren op het resulterende
specifiek energieverbruik te beperken, kan ervoor gekozen worden om de

categorie van de vier sterren koel-/vriesapparat.en onder te verdelen,
afhankelijk van de verirouding vriesvolume/tot,aal volume.

Een dergelijke onderverdeling kan interfereren met de groep koel-/diep-
vriescombinaties. Aan het einde van deze paragraaf \íorden beide aspecten
daarom in samenhang behandeld.

Bij zoweL koelkasten als koel-/vriesapparaten (drie compartimenE.en koel-
kast) worden ttkelderrr-ruimten t.oegepast, dat wil zeggen ruimren met een

t.emperatuur van ca. 10 oC.

In figuur 10 is het aandeel van het keldervolume uitgezet voor drie en

vier st.erren koel-/vriesapparaten. De spreiding is minder groot dan voor
het aandeel van het vriesvolume.
Bij de definitie van het, specifiek energieverbruik zaL ook hiermee reke-
ning gehouden kunnen worden door weging van het keldervolume met een op

de temperatuur gebaseerde weegfactor.
OmdaE de t.emperat.uur in de kelderruimEe weinig verschilt van de koel-
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5 oC) is de invloed van de definitie van een weegfactor
energieverbruik minder dan bij de vriesruimten (^T = ll

is bij de categorie-indeling geen rekening gehouden mer

ïn de figuren ll en 12 is nagegaan of er een invloed is van de invries-
capaciteit op het VEEN-energiekental; een en ander als functie van het
volume.

Geconstateerd kan worden, dat er al1een in de groep van 150 tot 250 Ii-
ter een geringe afname is van het energiekental met de invriescapaci-
teitr wellicht. vanvrege het toenemende compressorrendement. met. toenemend

comPres sorvermogen.

Bij de cat,egorie-indeling is de invriescapacit.eiÈ echter niet meegenomen

van$rege de volgende argumenten:

- eventuele maximalisatie van het specifiek energieverbruik leidt niet.
tot eliminat.ie van een consumenEeruíens (hoge invriescapaciteit wordt

niet benadeeld).

- de invloed speelt alleen bij de groep van 150-250 liÈer, die bij de

gekozen categorie-indeling verder is verfijnd.

Voor wat betreft 'rontdooiingrr zijn verschillen aaantezíg ten aanzien van

het initiëren en beëindigiog varr. de ontdooiing (auÈomaÈisch, halfautoma-
tisch en handinstelling). Bij beschouwing van het aanbod aan koel- en

vriesapparaÈuur blijkt, daE per categorie één methode overheerst. Met

nÉrme de benaming ttsemi-automatischfr is verwarrend. Onderstaand schema

geeft een overzicht van de verschillende ontdooimogelijkheden voor de

koelruimte. De vriesruimte wordt , afgezíert van de 'tno-frostrr-systemen
nooit automatisch ontdooid.
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Aanduiding Regeling ontdooiing
Afvoer
dooiwater

Toepassing

Start Einde

automaEisch

semi of
half -aut.omatisch

niet-automat.isch

automatisch

knop
knop
automatisch

stekker
eruit

automatisch

automatisch
automatisch
automaEisch

stekker
eruit

automatisch

lekbak
auÈomatisch
lekbak

lekbak

koelkast.en
zonder
vriesvak
3-sterren

0-, 1-, 2-
sterren

kan overal

Automatisch ontdooien kan geschieden door verr"rarming van het koelvak
tij dens compressorstilstand. Het dooiwat.er wordt rrautomatischrr verwij -
derd door dit af te voeren naar een bakje op de compressor, waar het
verdampt. Door het verwarmen van het koelvak gaat een rrconsument.enwensrt

(automatisch ontdooien) gepaard met een verhoogd energieverbruik. Dit
pleit voor een onderverdeling van de categorieën naar de wijze van onE-

dooiing.
fnniddels zijn echt,er voor koelkasten zon<ier vriesvak de "cycle-defrosttr
systemen ontwikkeld. Hierbij is het systeen zodatíg gedimensioneerd, dat
de temperat.uur tijdens de compressorsÈilstand boven de 0 oC stijgt.
Event.uele rijp kan dan smelten en het. dooiwater kan automatisch worden

afgevoerd . Deze oplossing was medio 1983 al tf stand der t.echniekrr l,l2) en

wordt in t.oenemende mate t,oegepast. Deze oplossing voor het automat.isch

ontdooien gaat niet gepaard met een verhoogd energieverbruik.
Voor koelkast.en zonder vriesvak is het dus mogelijk om modellen met au-

tomatische ontdooiing Ee kopen zonder dat dit leidt rot een verhoogd

energieverbruik. Voor deze categorie is derhalve geen onderverdeling
naar ontdooimechanisme nodig.

Koelkasten met een 3-sterren vak en één compressor zíjr. standaard uitge-
rust met automatische ontdooiing a1s een bijkomstig gevolg van de toe-
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passing van compensatiever$rarming in de koelruimte. Deze verwarming is
nodig om de temperatuur in het vriesvak te handhaven, onafhankelijk van
de omgevingstemPeratuur. Er zijn systemen in ontwikkeling en deels a1 op

de markt [13]' waarbij compensatieverwarming vervalt doordat op andere
wíjze de temPerat.uur in het vriesvak gehandhaafd kan worden (ext,ra ca-
pil1air, inverse injectie). Dit leidt tot een lager energieverbruik,
doch het bijkomsrig voordeel van automatische ont.dooiing door verwarming
vervalt eveneens. Het is ons niet bekend of bij deze, in ontwikkeling
zijnde systemen ook rrcycle-defrostrr kan worden Eoegepast.

Vooralsnog is automaEische ontdooiing door compensatieverwarming de

standaard oplossing, zodai geen onderverdeling r'aar a1 of niet-automa-
tische ontdooiing nodig is.
De semi-automatische ontdooiing met automatische start en stop van onE-

dooiing (en lekbakafvoer) kan bij 0-, I- of 2-sterren koelkasten gepaard
gaan met elektrische verwarming en dus verhoogd energieverbruik.
De eventuele verschillende syst,emen zouden beschouwd kunnen worden a1s

een consumentenvrens. Analyse van het. foldermateriaal leert echt.er, dat
bij 8 van de 11 merken nadere informatie geheel ontbreekt.. Hieruir kan

worden afgeleid, dat de verschillende vormen van half-aut.omatische ont-
dooiing geen essent,iële consumentenwens betreffen.
fn Eotaal wordt daarom geconcludeerd, dat het bij de categorie-indeling
onnodig is om in te gaan op verschillen Èen aarrzLerr van de ontdooiing.
Omdat de "no-frost.'r-systemen nauwelijks aangeboden worden in Nederland
(ca. l% van het, totaal) , aar.zíer:.lijk duurder zijn en veel meer energie
verbruiken, zj-jn deze sysÈenen vooralsnog bij de categorie-indeling
buiten beschouwing gelaten.

De volgende invloedsgrootheid bij de categorie-indeling is het verschil
tussen vrijstaande- en inbouwsystemen.

Er zíjr. grote verschillen in prijs Eussen inbouw/onderbouw apparaten en

'rnormalerr vrij staande kasten. Dit is geï1lust.reerd in f iguur l3 voor
koelkasten. Deze verschillen worden niet veroorzaakt doordaÈ inbouwkas-

ten een betere kwaliteit of lager energieverbruik vertonen, maar lout,er
het gevolg van de kleine seriegrootte.
Veelal zijn inbouwkasten afgeleid van vrijstaande kasten en hebben dan
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ook dezelfde specificaties en prestaties; a1leen de príjs is hoger. Er

is daarom geen reden om hier bij de categorie-indeling rekening mee te
houden.

Een afzonderlijke temperatuurinstelling van koel- en vriesgedeelt.e is
doorgaans a11een mogelijk als t\,ree compressoren en Er^ree gescheiden

koelcycli Loegepast worden. Deze rrtechnische det.ails" h/orden hier daarom

in combinatie behandeld.

Voor de consument hebben deze apparaEen het voordeel, dat de temperatuur

van het koel- en vriesgedeelte eenvoudig èn gegarandeerd (ook bij lage

temperaEuren) goed ingesteld kan worden. Dit pleit ervoor om, zoals door

SWO ep VEEN wordt gedaan, de koel-/diepvriescombinatie a1s aparte cate-
gorie te hanteren.

Er geldt echter, dat bij de koel-/diepvriescombinaties (met 2 compresso-

ren) het diepvriesvak relatief groor is. De verhouding tussen het diep-
vriesvak en het totale volume ligt gemiddeld boven de 307". Eerder is
besproken, daE het aanbeveling verdienE om voor de 4-sterren koel-/
vriesapparaten een onderverdeling te hanteren naar de verhouding vries-
volumeltotaaL volume. Het is dan mogelijk om de grenswaarde zodanig te

kiezen, dat het overgrote deel van de koel-/diepvriescombinaties in één

categorie valt. Dit blijft bij een grenswaarde van diepvriesvolume/to-
taal volume = 0.3 het geval te zijn.
Omdat dit het geval is, wordt er de voorkeur aan gegeven om alleen de

verhouding 'rvriesvolumeltotaaL volume" bij de categorie-indeling te be-

t.rekken en niet het aantal compressoren.

Een extra argument hiervoor is het feit, dat er koel- en vriesapparaEen

ontwikkeld zijn met één compressor, waarbij toch afzonderlijke tempera-

tuurinstelling van koel- en vriesruimEe mogelijk is. Hierbij wordt een

gescheiden, regelbare koudemiddelstroom Eoegepast (zíe bijvoorbeeld

t4] ). De indeling van deze apparaten wordt cont.roversieel, indien een

aparte "koel-/diepvriescombinatietr categorie wordÈ t.oegepast.

Voorgesteld wordt daarom om de 4-sterren koel- en vriesapparaten a1leen

onder te verdelen in:
a. vriesvolumeltotaal volume = 0.3

b. vriesvolume/totaal volume > 0.3.

tl
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De overwegingen uit § 2.2 leiden tot een indering , zoals samengevat in
tabel l. Hierbij zíjr. in t.ot.aal 48 categorieën aangegeven. ïn deze para.
graaf za1 worden nagegaan of er combinaties van functie en volu'ne zíjt,
die niet of nauwelijks voorkomen.

Daaraar. voorafgaand wordt de voorgestelde indeling in tabel 2 vergeleken
met die van de SVtí0.

De belangrijkste verschillen zijn:
a. de splitsing van 3-sterren apparaten in (SW{O):

- koelkasten met 3-sterren vriesvak (1 deur),
- tweedeurs koelkasten met 3 sterren,

b. het onderscheid tussen trtweedeurs koelkast en 'rkoel-/diepvriescombi-
natiert,

c. de split.sing van diepvriezers in kist.en en kasten.
A1 deze verschillen zijn in § 2.2 behandeld en toegelicht.
Omdat de "koel-/diepvriescombinatie, nagenoeg samenvalt met de voorge-
stelde categorie "koel-/vriesapparaaÈr' met vriesvolume/toraal volume

> 0.3 is het desgewenst altijd mogelijk om een derailwijzígíng door re
voeren.

De VEEN-indeling onderscheidt zich van die van de SWO door toevoeging
van de categorieënttinbouw" enrronderbouwrren door het gebruik van volu-.
mecategorieën. Het. eerst,e punÈ is in § 2.2 besproken. De volume-indeling
is voor diepvriezers vanaf 150 liter steeds in stappen van 50 liter. Be-

neden de 150 liter is de vEEN-indeling re breed; boven de 200 liter
wordt de indeling onnodig sma1.

Voor de koelkasten worden over het algemeen slechts 2 categorieën ge-

bruikt, namelijk < 180 liter en > I80 liter. De bundeling van alle klei-
nere koelkasten in één categorie doet o.i. geen rechÈ aan de verschitlen
met. betrekking tot het energieverbruik.
Geconcludeerd wordt, dat de voorgest.elde categorie-indeling weliswaar op

een aant,al punten afwijkt van meer gebruikelijke indelingen, doch dat. er
goede argumenten zijn om voor de huidige toepassing deze afwijkende in-
deling t.e hanteren.

De in tabel I voorgestelde indeling blijft daarom vooralsnog gehand-
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haafd.

In tabel I zLln 48 categorieën aangegeven. Bepaalde combinaÈies van
hoofdfunctie en volume komen niet of nauwelijks voor. Dit geldt bijvoor-
beeld voor koelkasten en koel-/vriescombinaties van minder dan 100 liter
of meer dan 450 liter.
Dit is onderzocht op basis van het huidige aanbod van apparaEuur.

Teneinde inzicht te verkrijgen in zowel het huidige marktaanbod a1s in
de spreiding in energieverbruik per categorie is informatie verzameld

over de op de Nederlandse markt. aangeboden koel- en vriesappararuur.
Deze informatie is verzameld middels contacten met. de leveranciers van

deze apparatuur.
Hierbij is eersr schriftelijk om de volgende informaËie verzocht:
l.) een overzichÈ van het aangeboden assortiment huishoudelijke koel- en

vriesapparat.uur;

2) verkoopfolders van alle apparaEen uit het. assortiment.;
3) t.echnische informatie over:

- functie en uit.voering,

- afmet.ingen en inhoud,

- normenergiegebruik, met vermelding van de gehanteerde norm,

- type en hoeveelheid koudemiddel in hef koelsysteen,

- technische detaillering (bijvoorbeeld isolatiedikte, wijze van tem-

peraÈuurregeling, ontdooiwíjze en -regeling, aanwezígheid randver-
warming bij de diepvriezers, etc.),

- type koelsysteem, indien er sprake is van een sysËeem, dat afwijkt
van heÈ gebruikelijke compressiesysteem;

4) adviesprij zenlij st ;
5) indicatie van de aantallen per type, die gemiddeld worden afgezet per

jaar.

Vervolgens is middels telefonische contact,en getracht. de gevraagde in-
formaEie t.e ontvangen. Dit is met zeer veel moeite en met uitzondering
van punE 5 redelijk gelukt.
De ontvangen informatie is ver:rnrerkt middels het database/data-analyse
pakket Symphony.

Tabel 3 geeft een voorbeeld van de per Èype opgeslagen informatie.
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Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

Allereerst za7 cpvallen, dat de volgorde van de verschillende posten
niet geheel logisch is. Dit. komt. doordat later ingevoegde posten auto-
mat.isch op de reeds aanwezige laatst.e post. aansluit.en. Aangezien ver-
plaatsing naar logischer posities teveel handelingen vergt, is de ver-
kregen volgorde verder ongewijzigd gelaren.

Posten die meer inhouden dan de naam suggereert of die niet duidetijk
uit de naam zijn af te leiden, worden hieronder nader toegelicht. Overi-
gens moet vTorden vermeld, dat de diverse gegevens op twee manieren wor-
den ingevoerd: met de hand of aut,omatisch. rn het laatste geval gaat het
dan om groot.heden, die door het programtra symphony worden berekend op

basis van de handmatig ingevoerde gegevens. Tot deze laatste groep

behoren de post.en: - TNO-kenÈal,

- Energiekent.al,

- Gecorr. *vol. 
r

- Gecorr. *'*vol. r

- Gecorr. ***/****voI.

- Tot. gecorr. vol.
- En.kt1. /k.m.hv.

Onderstaande toelichting zal zoveel mogelijk in dezelfde volgorde gebeu-

ren als die van de post.en in tabel 3.

- Met de post. I'Functierr wordt onderscheid gemaakt naar: a11een gekoelde

opslag, alleen bevroren opslag, gekoelde en bevroren opslag, of ge-

koelde, bevroren en ttkelderrr-opslag.

- De post. rrTNo-kental'r geeft de door Symphony berekende waarde aan voor
het, specifiek energieverbruik, zoals berekend volgens de in hoofdstuk
3 opgesÈelde rekenmethode. (Bij de post. 'rEnergiekent.al" wordt. het vol-
gens de methode van VEEN berekende kent.al ingevuld. )
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- Bij diverse inhouden gaat heÈ steeds om de netto-\,raarden.

Zoals uit de tabel te zien is, zíjr. voor de inhoud van het. vriesvak
aparte Posten aangemaakt (*VV, **W en ***/****W) ten behoeve van de

volgende typen vriesvak: één ster, tweesterren en drie/vier sEerren.
Dit is gedaan in verband met. de kentalberekeningen, waarbij ieder type
vriesvak een eigen weegfactor krijgt. De aldus verkregen waarden voor
de gewogen inhoud worden dan automatisch bij de posten "Gecorr. *vol.il
ttGecorr. **vol. rr en rrGeCOrr ***/****vol. rt aangegeven; de post llTot.

gecorr. vo1.trgeefÈ de som aan van a1le verkregen gecorrigeerde volu-
mes.

- In verband met heÈ energieverbruik zijn vijf posten aangemaakt: rrNorm-

en gebr.tt, rrNormrt, "E-gebr. (fabr.)", "E-gebr. (VEEN)" en ttE-gebr.

1a1g)". Dit is gedaan, omdat. in de energieverbruiken, zoals aangetrof-
fen in de brochures van de diverse merken, afwijkingen zouden besEaan

ten opzichte van die in de VEEN-energiewijzers voor koelkasten en

diepvriezers t10]. Is de gehanÈeerde norm bij de bepaling van de ver-
bruikswaarden in de brochure vermeld, dan wordt. de aangegeven waarde

bij de post rrNorm- en gebr. " ingevuld en de betreffende norm bij de

post rrNormrr. Is de gehanteerde norm niet bekend, dan wordt de ver-
bruikswaarde bij de post 'rE-gebr. (fabr. )'r ingevuld.
Voor de berekening van de energiekentallen wordÈ in principe uitgegaan
van de waarden uit de Energiewijzers van VEEN, omdat deze waarden

(sEeekproefgewijs) gecontroleerde brochure-waarden zíjni ontbreekt. van

een bepaald type de 'TVEEN-waarderr, dan wordt de brochure-waarde ge-

bruikt. (Opmerking: achteraf is gebleken, dat significante verschillen
slechts een enkele keer voorkomen. !.Ie1 werd regelmatig een verschil
aangetroffen als gevolg van het. feit, dat de in de brochures vermelde

waarden soms op twee decimalen zíjr. afgerond, terwijl dit bij de VEEN-

waarden consequenÈ op één decimaal is gebeurd. ) Alle voor de bereke-
ning gebruikt,e waarden worden aparL bij de post rrE-gebr. (a1g. )" inge-
vuld, omdat het uitvoeren van de berekeningen dan eenvoudiger te pro-
grammeren is.
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De uitkomsten van de kentalberekeningen \"rorden automatisch bij de

boven reeds genoemde posEen rrTNo-kent.alrt en ttEnergiekentalrr ingevuld.
De post "En.kt1. /k.m.hv. " geeft, de uitkomst aan van het quot.iënt van

bovengenoemd energiekent.al en de koelmiddelhoeveelheid.

Bij de posten "Ontdooisyst. koelv." en "Ontdooisyst,. vriesv.rr wordt

aangegeven of de ontdooiwijze van het betreffende vak automatisch,
half-automatisch danwel handmatig is.
Aangezien bij koel-/vriesapparaten sprake kan zíjn van één of Ewee

Èemperatuurregelaars wordt diÈ onderscheid bij de posË 'rAant. remp.

reg. " ingevuld.
Bij de posÈrrlsolatierrwordt vermeld of er sprake is van een bijzonder
isolatietype (sommige merken hanteren hiervoor namelijk speciale namen

zoals bijvoorbeeld öko-super, Maxifrost, etc. ).
De wíjze van uiÈvoering, zoaLs kist, kast. en/of in-/onderbouw wordt

bij de post. I'Uit.voering" ingevuld.
De post rr*r,'**Dvrr is bestemd voor het volume van diepvriezers ten be-

hoeve van de berekening van het TNO-kental voor diepvriezers.
Tot slot. worden bij de post "Opm." bijzonderheden vermeld, zoals aan-

ta1 compressoren, de dikte van de isolatiewanden etc.

De analysen in deze studie zijn uitgevoerd met een bestand van in totaal
511 typen, te Íreten: 70 koelkasten,

2 I t koel/vriescombinaties,
230 diepvriezers.

Opgemerkt moet. worden, dat het hier om 511 verschillende merknaam/t.ype

combinaries gaaE. HeÈ is bekend, dat bepaalde typen onder meerdere merk-

namen verkocht worden. Uit de verzamelde gegevens blijkt bijvoorbeeld,
dat bepaalde kenmerken (volumina, verbruiken) volst.rekt ident,iek zíjn
voor tot. zelfs 4 verschillende merknaam/type combinaties. Omdat er geen

zekerheid is of de betreffende toest.ellen volledig identiek zíjr., is
besloten elke merknaam/type aanduiding afzonderlijk op te nemen, ook

indien heÈ vermoeden bestaat, dat het om identieke toestellen gaaL,

Tabel 4 geeft de verdeling van de 5il t,ypen over de voorgestelde catego-

rie-indeling. Hieruit blijkt, dat bepaalde categorieën niet of nauvTe-
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Iijks in het bestand voorkomen.

Uir vergelijking van het bestand met de in de meest, recente VEEN-infor-
matiebladen opgenomen merken en typen [10] blijkt, dat de betreffende
categorieën ook niet aangeboden worden.

De verdeling over de verschillende categorieën, zoaLs r,reergegeven in
tabel 4 komt. vrijwel overeen met het aanbod aan apparatuur.

Twee categorieën vol:ttren hierop echter een uitzondering, namelijk:
koelkasten = 100 liter : [10]: 8 sruks (bestand 1),
koelen en vriezen 100-150 liter: [10]: 13 stuks (besrand 5).

Het aant,al "op de markt aangebodenrr cat,egorieën huishoudelijke koel- en

vriesapparaten bedraagt blijkbaar 28. Dit is voor een verdere analyse
een hanteerbaar aanÈa1.
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3. DEFÏNITIE VAN EEN SPECIFIEK ENERGIEVERBRUIK

Hoofdstuk 2 geeft een voorstel voor een caEegorie-indeling van huishou-
delijke koel- en vriesapparat.uur.

Voor het vergelijken van het energieverbruik van apparat,en uit één cat.e-

gorie is het noodzakelijk om Ee kunnen corrigeren voor kleine verschil-
len in ttprest.atiest' van verschillende apparaEen.

De voor de hand liggende verschillen in rrprestatie" zijn:
- YereeErllee-ts-yglggq:

De categorie-indeling is weliswaar naar volume, doch binnen een cate-
gorie kunnen verschillen bestaan ter groot,te van heÈ verschil tussen
de volumecategoriegrenzen.

- Yergelr11el-tt-!esees!eqpere!e!r:
De cat,egorie-indeling is weliswaar naar bewaartemperatuur, doch binnen

de categorie koel- en vriescombinaties best.aan verschillen in de ver-
houding tussen koel- en diepvriesvolume.

Voor de warmtestroom Q van omgeving naar het int.erieur van de

vriesapparaÈuur ge1dt, Q = O*o'
koel- /

(l)

waarin A het. externe oppervlak, ÀT het temperatuurverschil en R de tot.a-
le \íarmEeweerstand is.
Bij een groter volume neemt het externe oppervlak en daarmee ook de

\íarmtestroom toe. Bij een lagere bewaartemperatuur neemE ÀT toe en neemt

dientengevolge Levens de warmtestroom Eoe.

Verschillen in bovengenoemde trprestatiesfr resulteren daarom in verschil-
len in energieverbruik: een grotere koelkast verbruikt meer energie,
maar levert ook meer rrprestatie'r dan een kleinere koelkast.
Een voor de hand liggende manier om voor verschillen in volume en be-

\,raartemperatuur te corrigeren, is het relateren van het verbruik aan het
externe oppervlak A en het, t,emperatuurverschil AT.

Het verdient. echter de voorkeur om het exÈerne oppervlak A Ee vervangen

door het inwendige netto volume. Argurnenten hiervoor zijn:
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- Bij apparaten met verschillende ÀT's (koel-/vriesapparaten) is de be-
paling van her produkr A.ÀT minder éénduidig dan her produkr v.^T.

- Binnen één cat.egorie is de verhouding ext.ern oppervlak/netto inhoud
weinig variabel, zodat rrextern oppervlakrr met voldoende nauwkeurigheid
door ttnetto inhoudtr vervangen kan worden.

- Voor de consument is "prest.atie'r het nutt.ig volume en niet het externe
oppervlak.

- Bepaling van het. netto volume geschiedt volgens een sEandaardmethode

[6]' zodat bet.rou\^rbare gegevens beschikbaar zj-jrr, zulks in tegenstel-
ling tot het externe oppervlak.

fn feite is het, op het. temperat.uurverschil a,T houden van het netto vo-
1ume, de nutt.ige prestatie van de koelkast en zíjr. extern oppervlak,
isolatiedikte en uitvoering van het koelsysteem middelen om deze "pres-
tatie* te verrichten bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Algemeen [2, 7, 8] wordt ervoor gekozen om heL specifiek energieverbruik
a1s volgt te definiëren:

t1o"p"". = v.aT' (2)

waarin E rrhetrt energieverbruik, V het. nettovolume en ÀT' het dimensie-
loze temperaLuurverschil (omgeving-beraaartemperatuur) is.

Bij apparatuur met meerdere ruimten met

kan vergelijking (2) a1s volgt uitgebreid
-Ets="spec. - : V. .AT' .'1L

Voorgest.eld wordt om ÀT'i te definiëren met

verschil ATr"g:
-Ets=
sDec. E V..C.'1a

T - T.AL
rra ref

verschillende bewaartemperatuur

worden:

(3)

een referentie temperatuur-

(4)

^T.waarin C. = ÀTÍ. - =t -iiAT ret

Het energieverbruik E wordt vooralsnog gelijk gesteld aan het normener-

gieverbruik, gemeten volgens de in Europa gehanteerde standaardtest-
methoden [6].
Hierbij is de omgevingst.emperatuur T^ = 25 oC. Voor de overige tempera-
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koelen :Ti- 5oC
nul/één sterren vriesvak : Ti = - 6 oC

t\,ree sterren vriesvak : Ti = -L2 oC

drie/vier sterren vriesvak: Ti = -I8 oC
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De temperaÈuur in de 'rkelderruimterr is in de bestaande norn ISO 737L

(nog) niet genormalíseerd. In de ontvrerpnorm ISO/DIS 8187 wordt een tem-

peratuur van 12 oC of kleiner voorgeschreveÍl. Bij de verschillende appa-

raten komen waarden var^ 7 à 14 "C voor. Vooralsnog is uitgegaan van Ti =

10 oC. Er geldt overigens dat de functie 'rkelderruimte'r niet éénduidig
is. Er zíjr. toestellen met een ruimte welke uitsluitend a1s kelderruimte
gebruikt kan worden. Bij andere typen is de Ëemperat,uur van de 'rkelder-
ruimterrdoor middel van een schuif instelbaar. Bij de KEMA [ll] test men

deze toestellen bij een lucht.t,emperatuur van 5 oC.

In de huidige notitie zijn echter alle "kelderruimten, ook a1s zodaníg

beschouwd. Bij een eventuele toepassing van het energiekental dient te
zíjner tijd de behandeling van de kelderruimten vastgesteld te worden.

Met de arbit.raire keuze van Tr"; = 5 oc volgens de volgende weegfactoren

Ci:

Toepassing
I^Ieegfactor Ci

Voorstel VEEN kental

kelderruimte
koelen
vriezen 0/1 ster

2 sterren
3/4 sterren

0.75
t.0
I .55
I .85
2. 15

./1.0
1.0
1.5^
1.75^
2.0*

Alleen voor koel/vriesapparaËen;
voor a1le diepvriesapparaten is Ci = 1.0.

Toepassing van het huidige voorstel maakt het mogelijk om de efficiency
van alle koel- en vriesapparatuur onderling te vèrgelijken. In het
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VEEN-kental is dit alleen het geval bij koelkasten en koel-/vriescombi-
naties; voor diepvriezers geldt eenzelfde weegfact,or als bij koelkasten.
Het is niet bekend (tlll) wat de achtergrond is van de afwijkende waar-

den voor C1 in het VEEN-kental.

De definitie van het TNO-voorstel is overigens nagenoeg identiek aan de

methode van [7], welke als I'Energy Factortris opgenomen in de USA-wet
t'Energy Conservation Program for Consumer Productstt t8] ten behoeve van

het stellen van eisen Eer. aartzLen van de energie-efficiency van huishou-
delijke koel- en vriesapparatuur.
In 17) wordt de reciproke-waarde van het specifiek energieverbruik ge-

hanteerd, ter:r,rij1 t.en gevolge van de afwijkende bewaar- en omgevingstem-

peraturen, de weegfactoren Ci afwijkende numerieke waarden hebben. Een-

zeLfde definitie als hier is opgenomen in t9] in verband met het vast-
stellen van "maximum energy consumption 1imit,s" voor huishoudelijke
koel- en vriesapparat.uur.

Met vergelijking (4) en de in bovenst.aande tabel gegeven weegfacEoren Ci

is voor het specifiek energieverbruik van huishoudelijke koel- en vries-
apparaten gedef inieerd.
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4. I Gegevensverwerking
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Met de in § 3 gegeven definitie van het specifiek energieverbruik is per
categorie voor e1k van de modellen uit het. databesÈand het kental bere-
kend.

Hierbij is gebruik gemaakt van:

- Het standaard energieverbruik volgens de VEEN-energiewijzers of de

brochures (gemeten volgens de normen ISO of ENI53).

- Her opgegeven netto volume cq. de verdeling van het. volume volgens de

brochures.

- De door de leverancier opgegeven hoofdfunctie cq. sEerrenaanduiding.

In § 2 bleek reeds, dat in een aant.al categorieën geen of weinig model-

1en vrorden aangeboden. De verdere verwerking per categorie is daarom

beperkt tot die caÈegorieën met een voldoende groot aantal verschillende
mode11en.

Tabel 5 geeft aan voor welke categorieën dit het geval is.
De gegevens zijn per categorie verwerkt tot:
- een gemiddelde waarde voor het kentalz zíe tabel 6,

- de verhouding Eussen het. maximum en het minimum kental: zie tabel 7,

- een overzichE van de optredende waarden voor het kent.al. Deze over-
zicht.en zijn opgenomen in de figuren 14 tot en met. 30. Tabel 5 geeft
de relevante figuurnummers aan.

- Een overzicht van de verkoopprijzen als functie van het TNo-kenta1.

Deze overzichten zijn eveneens te vinden in de figuren L4 tot en met

30. In deze figuren geeft de getrokken lijn de lineaire regressie van

prijs versus kental.
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Met de in § 3 gekozen definirie van her kenral is her mogelijk om de

energie-efficiency van apparaten uit verschillende categorieën onderling
te vergelijken.
Tabel 6 Laat zíen, dar grote koelkasten en diepvriezers gemiddeld effi-
ciënEer zijn dan kleine toestellen. Binnen één volume-categorie ge1dt,

dat de koel/vriesapparaten minder efficiënt zijn dan de zuivere koelkas-
ten en de zuivere diepvriezers. De viersterren koel-/vriesapparaten met

een groot vriesvolume zijn iets efficiënter dan de combinaEies met een

klein vriesvolume.
Voor bovenstaande trends zj-jr. technische achEergronden te geven, doch

daar wordt hier verder niet op ingegaan.

Van meer belang voor de huidige studie is t.abel 7, alsmede de in de fi-
guren 14 tot en met. 30 gegeven overzichten per categorie.
Uit tabel 7 blijkt, dat er voor alle cat.egorieën significante verschil-
len optreden t,ussen maximale en minimale energiekentallen.
De verhouding tussen maxímaIe en minimale waarde loopt uiteen van I.5
voor driest.erren koel-/vriescombinaties van 150-200 1it.er tot 4.5 voor

diepvriezers van 300-450 liter (tengevolge van kisten met extra dikke
isolatie).
Gesteld kan worden, dat. er gemiddeld een verschil van meer dan een fac-
xor 2 is tussen minimale en maximale kentallen.
Uit de uirwerking per categorie vo1gt, daE over het algemeen een conEinu

aanbod aarwezíg is van apparaten met een laag energiekent.al tot appara-

ten met. een hoog energiekental. Uit.schieters, zoals bij de diepvríezers
in de volumecategorie 300-450 liter zijn een uitzondering.
Voor wat betreft de relatie tussen verkoopprijs en kental geldt het. vol-
gende:

- lineaire regressie Eussen prijs en kental leert dat, gemiddeld gezien,
toestellen met een Laag kental duurder zijn dan toestellen met een

hoog kental;
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de spreiding in verkoopprijs is zodanig, dat in de meeste gevallen de

laagste verkoopprijzen onafhankelijk zijn van de waarde van heE ener-
giekental; het is bijna altijd mogelijk om een toesrel re kopen met èn

een laag energieverbruik èn een lage prij s;
de Eoestellen met het hoogste kental zíjr. zetden het goedkoopst.

4.3 Analyse uitvoeringsdetails

In rabel 8 is voor de verschillende koel- en vriesapparatuur een over-
zicht gemaakt,, dat aangeeft in welke maEe er een correlatie bestaat tus-
sen bepaalde kerunerken van de koel-/vriesapparatuur en het energieken-
ta1. Deze correlatie is per 'rgoedgevulde" cat.egorie afgeleid uit gege-

vens over de diverse kenmerken van minimaal t\iree apparaten met een laag
respeet,ievelijk hoog kental. Ter illustratie is voor tr,ree van die cate-
gorieën in bijlage 2 eer. aantal tabellen bijgevoegd, waarin de bet,ref-
fende gegevens vermeld worden. De twee categorieën zijn:
I. viersterren kast.en met een tot.aal volume tussen de 200 en 300 liter,

waarbij het vriesvolume minder darr 307" bedraagt van het totale volu-
me;

2. diepvriezers met een volume tussen de 200 en 300 liter.
De in de bijbehorende figuren aangebrachte nuumers verwijzen naar de

tabelnummers.

Toelichting tabel 8:

Inhoud: geen correlatie bij de driesterren kasten; bij de overige soor-

groot volumeten apparaÈuur \íe1. Daarbij geldt, dat apparaten met een

behoren tot de groep met een laag kental.
Isolatiedikte: met uitzondering van de diepvriezers geen correlatie.
Diepvriezers met. een dikke isolatie behoren tot. de groep met een Laag

kental.
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UiEvoering a1s kist of kast (ge1dr a1leen voor diepvriezers): geen cor-
relatie.
Aansluitwaarde: bij alle soorten apparaEuur een correlatie; deze is bij
diepvriezers echter gering. Apparaten met een hoge aansluitwaarde beho-

ren tot de groep met een hoog kental.
fnvriescapaciteit (ge1dt alleen voor viersterren combikasten en diep-
vriezers): bij de combikasten geen, bij de diepvriezers een geringe cor-
relat.ie. Diepvriezers met een grote invriescapaciteir neigen t:.aar de

groep met een laag kental.
Aantal t.emperat.uurregelaars (ge1dt a11een voor de vierst.erren combikas-

ten): geen correlatie.
Aantal compressoren (geldt a11een voor de viersterren combikasten): we1

een correlatie. De kast.en met twee compressoren behoren tot de groep met

een hoog kental.
Ontdooisysteem koelvak (geldt niet voor diepvriezers): geen correlatie.
Ontdooisyst.eem vriesvak (geldt niet voor koelkasten): geen correlatie.
Koelmiddelhoeveelheid: met. uitzondering van de viersterren combikasten

geen correlaEie. De combikast.en meE een grote koelmiddelhoeveelheid be-

horen Eot de groep met een hoog kental.

fn tabel 9 is voor de verschillende koel- en vriesapparatuur een over-
zicht gemaakt, dat aangeeft, in welke mate er een correlarie bestaat. t.us-

sen bepaalde kenmerken van de koel-/vriesapparatuur en de aanschafprijs.
Deze correlatie is net als boven afgeleid uit gegevens over de diverse
kenmerken van Èwee à vier apparaten per ttgoedgevuldett categorie, waarbij
telkens de dure en goedkope apparat,en met ongeveer dezelfde kent,alwaarde

met elkaar zíyt vergeleken.

Hier is van dezelfde categorieën eveneens een aanÈal tabellen t.er i1lu-
stratie bijgevoegd, waarvan het nunmer in de bet,reffende figuren vermeld

staan.
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Toelichting Eabel 9:

Inhoud: geen correlaEie bij de koelkasten en de driesterren combikasten;

bíj de viersterren combikasten en de diepvriezers een geringe correla-
tie. Daarbij geIdt, dat apparaten met een groot volume neigen naar de

duurdere groep.

Isolatiedikt.e (geldt alleen voor diepvriezers): geringe correlatie.
Diepvriezers met een dikke isolat.ie neigen naar de duurdere groep.

Uirvoering a1s kist. of kasf. (ge1dt alleen voor diepvriezers): wel een

correlatie. Kasten behoren tot de duurdere groep.

Uit.voering losstaand of a1s in-/onderbouw apparaaE: wel een correlatie;
deze correlatie is bij de viersterren combikasten echt.er gering. De in-/
onderbouw apparat.en behoren tot de duurdere groep.

Aansluitwaarde : geen correlatie.
Invriescapaciteit (geldE alIeen voor viersËerren combikasÈen en diep-
vriezers): we1 een correlatie. De apparaten met een grot.e invriescapaci-
teit behoren tot de duurdere groep.

Aant.al temperat.uurregelaars (geldt alleen voor de viersterren combikas-

ten): wel een correlatie. De kasten met t\,ree regelaars behoren tot de

duurdere groep.

Aantal compressoren (ge1dt alleen voor de viersterren combikasten): geen

correlatie.
Ontdooisysteem koelvak (ge1dt niet voor diepvriezers): geen correlatie.
Ontdooisysteem vriesvak (ge1dt niet. voor koelkasten): we1 een correla-
tie. De kasten met automat.ische ontdooiing behoren tot de duurdere

groeP.

Voor de hele groep koel- en vriesapparatuur kan afgeleid worden, dat een

verlaging van het specifiek energieverbruik in hoofdzaak gekoppeld is
aan de volgende |tuiEwendiget', voor de consument zichtbare of relevant.e

parameters:
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Lager eaergiekental Frij sconsequentie

door grotere inhoud,
door grotere isolatLe
door grotere invríeseapac.itelt

hogere prijs
hogere prijs
hogere prijs

voor 'iinhóudn e,ïr íiinvrieseapacl.Ëeitt' geldt, dat, voor een hogere priJs
t,evena een groÈere tr)restatsie geleverd wo.rdt.
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5. MARKTVERDELTNG

De doelstelling van het marktonderzoek is om na te gaan hoe de verkoop
van koel- en vriesaPParatuur is verdeeld als functie van het specifiek
energieverbruik. Het is niet zinvol om hiervoor een, voor a1le appara-
tuur' dezelfde indeling in het specifiek energieverbruik te hanterenl er
is immers een schaal en type effect op het specifiek energieverbruik.
Alleen binnen een bepaalde categorie corrigeert het specifiek energie-
verbruik voor voltrme- en functieverschillen.

De beste manier om aan de doelsEelling t.egemoeL te komen, is om gebruik
te maken van verkoopcijfers van e1k individueel type/merknaam combina-
tie. Uit een eerste benadering van leveranciers bleek evenwel, dat het
merendeel van de leveranciers niet bereid $ras om verkoopgegevens in een

dergelijke detaillering Èe verstrekken. Uit nader overleg bleek, dat er
wel een grotere bereidheid te besEaan om samengesEelde verkoopcij fers
aan een onafhankelijk tussenpersoon te leveren, welke de gegeveÍls per
leverancier bundelt tot cijfers voor de gehele bedrijfstak. om deze

reden is overgegaan tot een geagregeerde analyse van de marktverdeling.
voor deze analyse is het nodig om de markt in te delen in rzuinige" en
trnieE zuinigetttoest,el1en. rn deze studie is ervoor gekozen om geen

absolute maatstaf voor de mate van zuinigheid te hanËeren. In plaats
daarvan is de maÈe van zuinigheid gebaseerd op de spreiding in het
marktaanbod; toestellen met een specifiek verbruik ver onder het gemid-

derde specifiek verbruik zijn "zuinig"; toestellen, die daar ver boven

liggen zijn "niet-zuinigr'.
Numeriek is een en ander uitgewerkt met het gemiddelde (E"p"") en de

standaardafwijking (on) van de opt.redende specifiek energieverbruiken
binnen een cat.egorie (naar funct.ie èn volume). De markt. is aIs volgt in
3 verbruiksgroepen ingedeeld:
-ttZuinigtt : Espec . Espec - 0.5 og

"gemiddeldtr : Espec tussen Espec t 0.5 og

+ 0.5 oErrniet zuinig! Espec , Espec

34

De grens t 0.5 og is na enige trial
ontstaan meE globaal dezelfde omvang.

Per categorie zijn de in het bestand

de drie verbruiksgroepen. Vervolgens

en error gekozen, opdat 3 groepen

opgeÍromen Èoestellen verdeeld over

zijn de toestellen per merknaam ge-
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bundeld voor de volgende 4

- kleine koel-kasten

- 4-sterren koelen en

- kleine diepvriezers
- grote diepvriezers
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categorie-combinaties :

: koelkasten 100 ror 200 liter
koelkasten met 0-, 1- en 2-sterren van

I00 tot 200 liter
vriezen: a1le 4-sterren categorieën van 200 tot

450 liter
: a1le modellen kleiner
: a1le modellen groter

fn totaal zijn op deze wijze 403 van de 5ll modellen
over de 4 cat.egorie-combinaties is de verdeling naar
heid als volgt:

dan 200 liter
dan 200 1iter.

verdeeld. Gemiddeld

de mate van zuinig-

Verbruiksgroep Aantal modellen IZ]

tt zuinigtt
"gemiddeld"Itniet zuinigtt

33
4l
26

Per merknaam is een lijst opgesteld, waarbij de modellen verdeeld zLjn
ove-!- 12 genumnerde groepen (drie verbruiksgroepen voor e1k van de 4 ca-
t.egorie-combinaties ) .

De leveranciers zijn vervolgens verzocht. om de verkoopaantallen per ge-
nuuunerde groep te verzamelen en de geagregeerde getallen ter hand te
sEellen van Accountantskantoor Deloit.te, Dijker, van Dien Tilburg.
De geagregeerde getallen zijn door Deloitte, Dijker, van Dien vervolgens
getotaliseerd en aan TNO ter beschikking gesteld.

Ook bij deze anonieme verzameling van gegevens waren een aantal leveran-
ciers niet bereid om de gegevens ter beschikking te st.el1en. op 8 maart
1990 vlas van l3 fabrieksmerken gegevens ontvangen: I0 via Deloite,
Dijker en van Dien en 3 uit eerdere TNO-inventarisatie. Alhoewel van een

aant.al leveranciers nog informatie verwacht wordt is het huidige rapport
afgerond met de tussenst.and per 8 maart 1990.

De gegevens ti4] staan samengevat. in tabel 10.
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fn totaal zíjr. er gegevens verwerkt van L94.493 toestellen, verdeeld
over 137.122 koelkasten en 57.371 diepvriezers.

De marktafzet is in tabel lJ. vergeleken met de verdeling van het aantal
aangeboden mode11en.

De verdeling van de afzet is gebaseerd op de afzet van 13 fabrieksmer-
ken, de verdeling van de modellen is daarenEegen gebaseerd op 20 fa-
brieksmerken.

Ïn verband met de beloofde anonimiteit is niet bekend welke leveranciers
gegevens hebben toegeleverd, zodat e.e.a. niet gecorrigeerd kan worden.

uit t,abe1 11 volgt, dat bij de categorie t'koelkast.enil er relatief meer

zuinige toesEellen verkocht worden. DiÈ resultaat komt met name tot
stand doordat in de categorie vier sterren koelkasten relatief veel
zuinige modellen afgezet worden (zie tabel l0).
Van de categorie diepvriezers worden er voornamelijk t.oestellen met een

gemiddeld verbruik verkocht t 38% van de modellen vetzorgen 677. van de

omzet.

Meer specifiek voor de grotere diepvriezers valt op, dat hiervan vooral
'rniet-zuinigett modellen afgezet worden.

Onderst.aande tabel vat a1le gegevens samen.

aantal modellen
afzet

Verdeling l7"l

zuinig gemiddeld niet-zuinig

33
39

4I
4t

26
20

Geconstateerd kan \^rorden, daE voor het gehele aanbod van

apparaten, de verdeling van het aantal merken redelijk
de verdeling van de afzet.

koel- en vries-
overeenkomt met
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6. CONCLUSIES

- Teneinde de energieverbruiken van huishoudelijke koel- en vriesappara-
ten te kunnen beoordelen, is een specifieke categorie-indeling ontwik-
keld op basis van hoofdfunctie (koelen, koelen en vriezen, vriezen) en

netto volume. De voorgestelde indeling blijkt goed bruikbaar te zíjrr
voor het gestelde doel.

- Per cat.egorie treden kleine verschillen op in functie en nett.o volume.

Hiervoor dient gecorrigeerd te worden door beschouwing van het 'rspeci-
f iek" energieverbruik.

- Het is goed mogelijk om een fysisch gefundeerde definit.ie te geven van

een specifiek energieverbruik van huishoudelijke koel- en vriesappara-
tuur. De hier gegeven definitie van specifiek energieverbruik komt.

overeen met hetgeen in de USA en in Canada gebruikt wordt voor het
vastleggen van wettelijke voorschrift.en voor maximuÍu energieverbrui-
ken.

- Analyse van de voor de Nederlandse markt aangeboden apparaten geeft
aan, dat er voor de voorgestelde caEegorieën, significante verschillen
voorkomen tussen apparaten met. een Laag en een hoog specifiek ver-
bruik. Gemiddeld is BEr per categorie, een verschil van meer dan een

factor 2 tussen minimale en maximale verbruiken.
- Gemiddeld zijn t.oe.stellen met. een Laag specifiek energieverbruik

duurder dan toesEellen met een hoog specifiek energieverbruik. In de

meeste gevallen kan echter een toestel gekocht worden, dat èn goedkoop

is èn weinig energie verbruikt.
- De hoge prijs van toestellen met een laag verbruik is gedeeltelijk het

gevolg van een toename van de prestat.ies: meer inhoud of grotere in-
vrie scapac it,e it. .

- Uit analyse van de verkopen van ca. 200.000 toestellen in 1988 vo1gt,
dat 397" "energiezuinig" is, 4L% t:.eeft een gemiddeld energieverbruik en

207" verbruikt meer dan gemiddeld energie. Voor wat betreft het aantal
aangeboden modellen geldt een verdeling van 33%, 4l% en 267..

De verdeling van de afzet komt blijkbaar redelijk overeen met de ver-
deling van het aantal aangeboden mode1len.



TNO - rapport

90-04s / R. 2s /MLG

7. REFERENTIES

tll EG Publicatieblad C 149/14-III d.d. t8-6-1980.

Pagina

38

121 Burema, F.

De energiewíjzer: informatie over het, energieverbruik van huishou-
delijke apparaten.

Vakblad voor Huishoudkunde vol. 2 (198I), p.p. 66-73.

t3l Kanis, H.

Elektriciteitsverbruik van vij f huishoudelijke Eoestellen, een

huis-, tuin- en keukenonderzoek.

SI^IOIG interim-rapportr rE. I7, december L982.

l,4l Blauwart, R.

Froid domestique.

Revue general du froid, november 1985r p.p. 667-671.

t5l Vermeulen, P.E.J., Pesik, P.J.
Indeling koel- en vriesapparatuur in categorieën.
MT-TNO, notitie l^10-606 d.d. 9 april 1989.

t6l ISO-normbladen: koelkasten/koel-vriescombinaties ISO 737I;
ontwerp var. 2 deurs kasten cn koel/vries-combinaties ISO/DIS 8i87;
vrieskisten/kasten ISO 5i55.

17) Sterling J.E.

Energy factor; a measure of the efficiency of a household refrige-
rator.

t8l USA Department of Energy/Federal Regulation.
Part 430 - Energy conservation Program for consumer products.

Revised as of January l, 1988.

t9] Canadian Standards Association.
Capacit,y measurements and Energy consumpEion tesÈ methods for
refrigerat.ors-freezers and household freezers.
CAN/CSA - C 300 M, Draft April 1989.



TNO - rapport

90-04s lR.2s lMLc

Pagina

39

t10l Energiewijzer 1988-89, Koelkasr,en en diepvriezers.
Klasse-indeling volgens de voorschrift,en van VEEN,

Vereniging van Exploiranten van Elektriciteit.sbedrijven in Neder-

land.

II1] F. Burema.

KEMA. persoonlijke mededeling 30 mei I989.

[12] Kruse, H.

Möglichkeiten der Energie-einsparung bei Haushalskiihl- und

Gefriergeràten.
DKV-Sratusberichr No. I (1983).

[13] Robin, M.

Regulat.ion et compensation dans 1es refrigeraEeurs - congelateurs
domestigues.

Revue General du Froid, januari 1987, p.p. 47-50.

[14] BoIIen, F.C.M.

Tussenstand enquete koel- en vriesapparatuur.
Deloite, Dijker, Van Dien.

Fax-brief d.d. 8-3-1990.



TNO - rapport

Pagina

4090-045 /R. 25 ltrtr.G

8. VERANÏT^TOORDING

- Naam en adres van de opdrachcgever:

NOVEM

T.a.v. Ing. N.G.L.M. Janssen

Postbus 17

6I30 AA Sittard

Marketingbureau Van Heij st
AccounEantskantoor Deloitte, Dijker, Van Dien

Namen en functies van

ir. P.E.J. Vermeulen

ing.P.J. Pesik

Namen van instellingen
uitbesteed:

Datun waarop, of

januari 1989 tot

Ondertekening:

P.E.J. Vermeulen

onderzoekleider

de medewerkers:

waataarl een deel van het onderzoek is

tijdbestek waarin, het onderzoek heeft plaatsgehad:

februari 1990.

Goedgekeurd dgor:

^ )-Lt
')L'tl '7

ir. H; vÉ-der Ree

hoofd afdeling Warmte-

Koudetechniek



TNO - rapport

9o-04s/R.2slMLG

ïabel 1 Voorgestel de categori e-i ndel i ng

Hoofdfunctj e detaj 1 1 eri ng

Vol ume [1 i ter]

= 100 100-
150

150-
200

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten

Koel en

en

vri ezen

nul sterren

een s ter

twee sterren

drie sterren

vr er sterren
vriesvolume s 30%

vriesvolume > 30%

Di epvri ezers
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Tabel 2 voorgestelde categorie-indel ing in vergel ijking met de SVWO-inde1 ing

* inclusief drie compartimenten koelkast t
tafel model

Hoofdfuncti e deta j I I eri ng

Volume Iiterl

s 100 100-
150

1 50-
200

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten
(1 deur)

Koel en

en

vr i ezen

zonder vr.i esvak

0-sterren vriesvak

1-ster vri esvak

2-sterren vri esvak

3-sterren vri esvak

Koel -/vri es

appa raten
(2 deuren)

3-sterren tweedeurs koel kasten

vier sterren

tweedeurs (*)

koel kasten

koel -/dj epvri es

combi nat i e

Di epvri ezers
ka s ten

ki sten
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Tabel 3 Overzicht van de verzamelde gegevens

Editing Record L of 5L2

Merk:
Aantal sterren:
Functie:
Hoogte Icm]
Diepte Icm]:
Inhoud vriesvak [1]:
Inhoud **W [1]:
fnhoud koelvak [1]:
AansluiÈwaarde []íl:
Norm:
E-gebr. (Veen) tk!rh/ 24}.l z

Energiekental:
Gecorr. **voI.:
Totaal gecorr. vol.:
Koelm. hoev. [gr]:
Ontdooisyst. koelv.:
Prijs Ihf1]:
Aant. Eemp. reg.:
Uitvoering:
opm.:

Type:
Aantal deuren:
TNO Kental:
Breedte Icm]:
Totale inhoud It] t

Inhoud *W [1]:
Inhoud ***/****vv [1]:
Inhoud kelderruimte [1] :

Norm. en gebr. [k}íh/24t.]z
E-gebr. ( f abr. ) tk!Íh/ 24t.) t
E-gebr. (a19. ) :
Gecorr. *vo1.:
Gecorr. ***/****vol.:
Invriescap. fkgl24t.] t

En.kt1. /k.m.hv. :

Ontdooisyst. vriesv.:
Verkocht/ jaar:
Isolatie:
Inh. ****DV [1]:

Calc

CHT

L7-l{ay-89 l0:40 A}{
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Tabel 4 voorgestelde categorie-indeling en omvang van het marktaanbod

aantal per categorie

it

Hoofdfunctie detaj 1 lering

Volume Iiterl

= 100 100-
150

1 50-
?00

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten
\3
1

ha
t7- 32

\Q
R

Koel en

en

vri ezen

nul sterren
+

5 v

één ster 1

, titr*
5

',L

3

twee sterren
,tq
fi 't

1

I
I

I

dri e sterren -/ {t5'20 lu \T
15 1

v i er sterren
vriesvolume = 30%

j_ \ 66 t7

vriesvolume > 30% 2q 15 3

Di epvri ezers T7 32 35 84 47 I5
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Tabel 5 Fi guurnurmeri ng

Hoofdfunctie detaj 1 1 ering

Vol ume [1 i ter]

s 100 100-
150

1 50-
200

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten 14 15 16

Koel en

en

vri ezen

nul sterren

één ster

twee sterren l7

dri e sterren 18 19 20

vier sterren
vriesvolume = 30% 2t 22

vriesvolume > 30% 23 24

Di epvri ezers 25 26 27 28 29 30
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Tabel 6 Gem'iddelde waarde van het specifiek energieverbruik per categorie

(. . . ) : betrokken op kl ei n aantal toestel I en

Hoofdfuncti e detai 1 1 eri ng

Vol ume Il i ter]

s 100 100-
150

150-
200

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten (11.4 5.1 4.6 3.3 2.6

Koel en

en

vri ezen

nul sterren 5.7

één ster (6.3) 5.3 (4.e

twee sterren 5.7 (5.3) (4.3 )

drie sterren 5.7 5.9 4.5 (3 .01

vier sterren
vriesvolume s 30% (5.4) 4.5 3 .6-

vriesvolume > 30% 4.1 3.4 (5.6)

Di epvri ezers 6.8 4.4 3.0 2.3 1.9 t.t
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Tabel / Verhouding maxumum/minimum specifiek energieverbruik

Hoofdfunctie detai 1 1 ering

Vol ume Il i ter]

s 100 100-
150

150-
200

200-
300

300-
450

> 450

Koel kasten 3.1 2.1 1.8 1.8

Koel en

en

vri ezen

nul sterren

één ster

twee sterren 2.0

drie sterren r.7 1q 1E

vier sterren
vriesvolume = 30% 1.8 ,1

vriesvolume > 30% 2.0 t.7

Di epvri ezers 2.2 1.8 2.8 3.6 4.5
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Tabel 8 Correlatie tussen diverse kenmerken van de koel- en
vriesapparatuur en heE energiekental

OJ

!
a
d3
-l0,
oJ

Ë
o
N
OJ.rl
l{É>o\\ li
Étl
o0)
Fi +J
0.1 oot
§ c"t

o
N
q,r
.r{
lrÉ>o\\ lr
Élroo

Fl lJqro
ol
Ja -ï

o
ti
0)
N
o)
'rl
t{
È
q,

.Fl
"o

Inhoud
Isolatiedikte
Uitvoering (kist of kast)
Aansluitwaarde
Invriescapaciteit
Aantal temperatuurre ge laars
Aantal compressoren
Ontdooisys teem koe lvak
Ont,dooisys teem vriesvak
Koe lmidde lhoevee the id

+\

Ír.v. t

n.v.t
n.v. È

".:..

"':''

,,. *r. t

n.v.t
n.v. t
".:..

+\

n.v. t.
+/

.t

+\

s(
n.v.t
n.v. t
".:..

n.v.t. = niet van toepassing
- = geen correlatie met het energiekental
Q = geringe correlatie met het energiekental
+ = duidelijke correlatie met heË energiekental
/ = richting van de correlatie: t.oenam; parameter leidt tot

toen€rme kental
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Tabel 9 Correlatie t,ussen diverse kenmerken van de koel-/
vriesapparatuur en de aanschafprij s

0)u
o
(d
§
Fl
qJ

§

qJ

N
C'
'ri
l{É
>0)\\!
Étrqro

FIUoootJca

OJ

N
o

.Fl
t{É>(,\\l{
Éh
o 0.)
Fi rJooot
Ji .f

a
l{
cl
N
q.l

tr

o.
q)

'Flrc

fnhoud
ïsolariedikre *)
Uitvoering I (kist of kast)
Uitvoering 2
(Iosstaand in- of onderbouw)
Aansluitwaarde
Invrie scapac ite it
AantaI temperatuurregelaars
Aant.al compressoren
Ontdooisysteem k6glvak **)
Ont.dooisysteem vriesvak

,r'. ar. a

n.v.t

l
n.v. f
n.v. t

".:..
n.v. t

,l..r. a

n.v. t

I
n.v. t
n.v. t
n.v. t
n.v. E

n.v. t

o/
n.v. t
n.v. t

0

*'/

ar. ar. a

o/
o/
+

+

n.v. f
n.v. t
n.v. t

:t1 Behalve bij de diepvriezers hebben de isolatiewanden geen
s ignif icante dikteverschillen

*?k) Alleen bij koelkasÈen komen niet-auÈomatische systemen voor.
De combikasEen hebhen al1en automatische ontdooisystemen.

n.v.E. = niet van toepassing
- = geen correlatie met de aanschafprij s
Q = geringe correlaEie met de aanschafprij s
+ = duidelijke correlatie met de aanschafprijs
/ = richting van de correlatie: Èoename pàrameter leidt tot

hogere prij s
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Tabel 10 Verdeling van de afzeE voor 13 fabrieksmerken

Afzet (aant,a11en)

Categorie Zuinig Gemiddeld Niet zuinig Tot.aal

kleine koelkasten
4-sterren koelen en vriezen
kleine diepvriezers
grote diepvriezers

27 .032
39.9i0
3.522
4.6s9

22.818
i9.001
32.446
s. 985

15. 12 I
13.240
3.825
6.934

64,97 L

72, 15l
39.793
17.578

Totalen 7 5 .123 80. 250 39 .120 194 .493
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Tabel 1i Vergelijking van het aantal aangeboden rnodellen net de
gerealiseerde afzet

Verdeling [Z]

Categorie Zuinig Geniddel-d Niet zuinig

koelkasten
(kIeln+4-st,erren)

diepvriezers

aantaL modeLlen
afzet

aarr-tal nodelLen
afzet

30
49

36
ï4

44
30

38
67

26
2t

26
19
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PRIJS KOELKASTEN VS. VOLUME
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VIER-STERREN KASTEN, VV /TV < 0.3
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VIER-STERREN KASTEN, VV /TV > 0.3
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voL 300 T/M,íít t.

17

t6

l5

l,í

13

2,

I
l0

Íez
7

6

5

I
3

2

I

0

TNO-KENTAL VS. PRIJS
VIERST. KOELK- 3(Il - .ígt I VVITV > 03

3

23

26

z1

22

2

L8
J!
ËE L6
-i,tÀ,

=l L1
Eb

t2

I

ÍI8

o6

o4

Ít-:t

0

Marktoverzicht viersterren koel/vriesaparaten (groot vries-
votume) 300 t/, 450 titer.

MT-ÏNO
90-045
Fi9.24



MT-TNO
90-045
Fig.25

DIEPVRIEZERS
voL T/M lm t

TNO-KENTAL VS. PRIJS

TNO.KEÀITAL

17

t6

t5

l4

13

12

u

lo

ís
iE

7

6

5

1

3

2

I

0

3

2A

z6

z1

22

2

L8
JJ!
ËE LG-atà3
=9 L,í
Fl-

l2

t

OE

o6

o{

o2

o

DIEPVRTEZERS. < IOO I

. 100 titer.Marktoverzicht diepvriezers



MT-TNO
90-045
Fig.26

DIEPVRIEZERS
voL t00 T/Mls,J L

TNO-KENTAL VS. PRIJS

DIEPVREZERS.I(Il - EO I

lt/ 
111

t7

l6

rst

lrí

l3

D

ll

l0

ís
z

7

6

5

I
3

2

I

0

3

?a

26

21

22

2

t8
Jrl

Ëï LG

6a39 L4
Ëts

l2

I

(I8

(16

o4

Ít :t

0

+
+

150 liter.Marktoverzicht diepvriezers 100



MT-TNO
90-045
Fig.27

DIEPVRIEZERS

3.5 11.5555
TNO KENTAL

TNO-KENTAL VS. PRIJS

DIEPVREURS. tso - 2m r

3

TNGKENTAL

200 [iter.lt/ 
111

l7

l6

l5

l{
l3

t2

u

l0

Ís
z

7

6

5

1

3

2

l

0

3

28

25

z1

22

2

t.8
J.l'
ËE LG

t/')

=l L{
ËE

ut

I

(I8

o6

o4

(UI

0

Marktoverzicht diepvriezers 150



MT-TNO
90-045
Fiq.28

DIEPVRIEZERS
voL 2m T,/M 3m L

3li .r .Í.5 5 55

TNO KENTAL

TNO.KENTAL VS. PRIJS

DIEPVRIEZERS" vOL 200 - 300 I

TNO.KENTAL

u^

l7

16

l5

t4

l3

12

u

to

Íe
i8

7

6

5

1

3

2

I

o

3

2E

26

z1

22

2

L8
)!
ËË LG

5tÀa
=9 La
EE

t2

I

(I8

o6

o4

(I2

0

+.+?++.ïl i+t++

300 [iter.Marktoverzicht diepvriezers 200



DIEPVRIEZERS
voL 3{tO T/M {gt t.

3.5 11.5555
TNO KB.ITAL

TNO-KENTAL VS. PRIJS

DIEPVRIFZERS.3(II - 450 I

3

TNO.KENTAL

t7

t6

l5

l.t

13

t2

u

lo

Ís
z

7

6

s

1

3

2

I

0

3

28

z6

21

22

2

L6
:JgËE ts

5tha
=t L.í
Ëts

L2

I

(I8

B6

o,r

o,T

0

Marktoverzicht diepvriezers 300 t/^ Í)50 liter, MT-TNO
90-045
Fiq.29



MT-TNO
90-045
Fig.30

DIEPVRIEZERS
VOL GROTER DAN 450 I.

3.5{{.5555
TNO KENTAL

TNO-KENTAL VS. PRIJS

DIEPVRIF?FRS, > 450 I

t7

16

l5

l4

l3

a
II

t0

ís
z

7

6

5

1

3

2

t

o

3

28

26

z4

22

2

L8
J5

EE L6_,
tht
=9 L4
x'F

12

I

(I8

o6

o4

o:I

0

Marktoverzicht diepvriezers , 450 [iter.
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bij lage 1-190-045 lR.25lPÍLc

BiJ lagc I ALTERNATIEVE CATEGORIE-INDELINGEN

Overzicht van
koel- en

De enorme diversiÍeit aan koel. en vrlesep.
paratuur hebben we in dit overzicht lnge'
dceld in de hoofdgroepen koelkasten, koel-
vriesapparaten en diepvriezers. De bc-
schrijving ven elke tsubgroept laten we
steeds volgen door het verbruik van sen ge-

mlddeld apparaat uit die subgroep, met ccn
bcpaalde totale netto inhoud.

Koelkasten
De koelkasten zijn verkrijgbaar zonder en
met ingebouwd vriesvak, van 60 liter'bar'-
modellen tot 300 liter k4stmodellen. Het
gangbaarst en dus het goedkoopst zijn dc
125-150 liter tafelmodellen van ca. 85 cm
hoog.
Zonder vriesvak. Deze koelkast is alleen
geschikt om te koelen. Men kan er zelÍs
geen ijsblokjes in maken. Verbruik 1551-
kast: 0,85 krrlfh/24h.
Vriesvak, 0 ster. Alleen geschikt om ijs-
blokjes te maken of diepvries heel kort tc
bewaren. Een vak over de helè bÍeedte is
onpraktisch, want niet koud genocg voor
diepvries bewaren en te gÍoot voor alleen
ijsblokjes. Een smal wiesvak met daar-
naast nuttige koelruimte is beter. Verbruit
130 l-kast: 0,85 k\ryh/24h.
Vriesvak, lr 2 of 3 sterrco. Hierin moet hct
rcspektievelijk 4, -L2 of -18 "C of koudcr
worden. Daarbij kan mcn de diepwies rcs-
pcktievelijk enkele dagen, 1-2 weken of 1-2
maanden bewaren. Dit alles voor omgc-
vingstemperatuÍen tussen 16 en 32'C. In dc
koelruimte mocthct tusscn 0 en 5 "C blii-
ven. Dat is dc bestc tcmpeÍàtuur voor
vleeswaren en veel zuivclprodukten. Vcr-
bruik 140l-kast: 1,4 kWb2l h.

Koel.wiesapparsten
De koel-wiesapparaten hebben apertc
deuren voor koel- en wicsruimtc. Het zijn
kastmodellen, hogcr dan 85 crn.
Tweedeurs koelkrst. Soms vcrkcerd aangc-'duid 

als'kombi' of 'kombinatiekast' en din
verward met de'koel-diepvrieskombine-
tie'. Het vriesvak draagt mecstal vier ster-
ren. Daarin moet het kouder dan -18'C zijn
en moet men per lfl) liter nuttigc inhoud
tenminstc 5 kg versc levensmiddclen te!c-
lijk kunncn invriezcn. Hecft één koclag-

gregaat en één temperatuurregelaar voor
koel- en vriesruimte samen. Verbruik 2601-
kast (210 I koelen en 50 I vriezen): 1,75
kwh24h.
Driekompartimenten koelkast. Variant op
de tweedeurs koelkast. De onderste ruimte
is wat groter en minder koel dan normaal.
dus boven 5 oC. Daardoor is deze geschikt
voor produkten die men niet zo koel hoeft
te bewaren, zogls groenten, fruit en fris-
dranken. Verbruik: nog niet bekend; test-
publikatie dit jaar.
Kocl.dlepvrleskomblnatte. Koel- op diep-
vrieskast, elk met eigen koelaggregaat.
Verkrijgbaar in allerlei verhoudingen van
koel- en vriesruimte. Meestal meer vries-
ruimtc dan de tweedeurs koelkast; kan
mecr tegclijk invriezen. [s ook veel duur-
der. Verbruik 300 l-kast (190 I koelen en
1l0l wiezen): 1,9 kWh/24h.
No.Ítmt koelkast. Amerikaans typc koel-
vricskast, waarin door cirkulatie van koudc
lucht gekoeld wordt.
Verbruik: relatief erg hoog.

Dlcpwiezerc
Dc dicpvriezers zijn bedoeld voor het lang-
durig bewaren van grote hoeveelheden
dicpwies.
Dlcpvricskaí. Verkrijgbaar van kléin tot

. mànshoog, van 50 liter tot 350 liter cn
mccr. De grotere kast heeft meestal rck-
ken, bakken of manden bovcn elkaar om
het wiesgoed goed te stouwcn en heeft bo-' vcnin een extra gekoeld inwiesvak. Hij
necmt relatief weinig vloeroppervlak in en
is hccl overzichtelijk. Verbruik 290 l-kast:
1,75 k\ryM4h.
Dicpvrlesklst. Vcrkrijgbaar tot 600 liter en
meer. Goedkoper en zuiniger dan een dicp
vrieskast van vergclijkbare inhoud, warmt
bij stroomuitval mindcr snel op. Neemt wcl
meer vloeroppervlak in en is ontoegankc-
lijker en minder overzichtelijk. Verbruik
290 t-kist: 1,65 krwh/24h.

Abrorptiekoelkasten
Dc'absorptiekoelkast kan ook werken op
andere encrgiebronnen dan elektriciteit,
zoals gas of petroleum. Hij gebruikt mcer
energie dan de'normale' kompressorkocl-
kast. Verkrijgbaar van heel klein, om in te
bouwen in boot of caravan, tot groot (2m
liter). Heeft een vriesvak met l; 2, 3 of 4
sterren. Tekstpublikatie midden dit jaar.

Drregbare koelkasten
De draagbare koelkast kan koelen, maar
ook warmhoudcn. Inhoud ca. 5 l. Werkt
volgcnr het Pelticr-cffckt op 12 V akku.
Verbruik: niet bekcnd.

vrresa
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bij lage l-2

Een voorbeeld van een 3-kompartimenten-
koelkast: de onderste twee laden vormen het
kelderdeel

Tafelmodel koelkast met vriesvak over volle
breedte

Tafelmodel koelkast zonder vriesvak

Dubbeldeurs koelkast; vriezen boven, koe-
len onder

Tafelmodel diep v ries kost

Koel;diepvries kombinatic; koclen

Draagbaar koclkoseic
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bijlage 1-390-04s/R. 25lt{LC

VEEN CATEGORIE-INDELING KOELKASTEN

- Koelbox

- Tafelmodel- koelkast (< 180 liter)
in conbinatie met in combinatie ueÈ

. geen vriesvak

. 1-, 2- of 3 sterren vrieevak

. vrijstaand

. onderbouw

. inbouw

. gelntegreerde inbouw

- (Kastmodel-) koelkast (> 180 llter)
in combinatie met in combinatie Bet

. vrijstaand

. inbotm

. geintegreerde inbouw

- Koel--kel-derkast

- Drie-compartLmenten koeLkaet

. geen vriesvak

. l-, 2- of 3 sterren vriesvak

in combinatie net
. 3- of 4-eterren vrLegvak

- KoeL-vrieskasten Bet I temperatuurregelaar.
in combinat,ie met

. vriJstaand

. inbotnr

. gelntegreerde inbouw

- Koel-/vrl.escombinatie Bet 2 temperatuurregelaars

in conbinatie net
. vrijst,aand
. geïutegreerde inbornr
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VEEN CATEGORIE-INDELING DIEPVRTEZERS

- Diepvriesbox

Tafelmodel diepvrieskist (< 150 liter)
in conbinatie rnet

. vrijstaand

. onderbouw

. inbouw

. geïntegreerde Lnbouw

- Diepvrieekast vrijstaand
150-200 L

200-250 L

250-300 1

300-350 1

Geïntegreerde inbouw

Diepvrieskisten
< 150 1-

150-200 L

200-250 L

250-300 L

300:350 L

350-400 1

400-450 1

>450L

diepvrLeekast (> 150 liter)
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Tabel i

iting Record 449 of 511 (1 Match) FORI,l

ark: ZANUSSI
lntal sterren: ****
lnc t 1e
logt e

:ltdooi syst
:ijs lhf1]
int . t emp.
itvoer ing

K/V __
cml : 169 .5-_

Type: Z 922/95
Aantal deuren:
TNO Kenta1 3.6
Breedte I cm] :

Totale inhoud
59 .5_
[1]: 2s5_iepte Icm]: 59

:rhoud vriesvak rÍ,rh. **W tIl
:rhoud koe lvak
rns luitwaarde
)rm:
-gebr. (Veen) [kl^Ihl24h] :1.4-
:Iergiekental: 3.7
acorr. **vol . 0-
rt. llecorr. vol . 374-
relm. hoev. Igr]: 115_

Inh. *W tIl
Inh. xx*/****[\/ tI] 79-----

2L6_ Inh. kelderruimte t i l
L20 Norm-en.gebr . Ikt^Íhl 24t:,]:

E-gebr. (fabr. ) [kWh/24h]
E-gebr. (a1g.) 1.4_
Gecorr. *voI . 0

[1]:
lwl :

,1A

koeIv.:
1 549

GeCOrr. i.**/****ygl. l_58_
Invriescap . Lkg/24h1 : t4-
En.ktl./k.m.hv.: 3.2
Ontdooisyst. vriesv. : HANDM.
Verkocht/ jaar :

Isolatie:reg. :-2-
Inh. ****P[ t1]

om.: 1 COMPRESSOR; ISOLATIEDIKTE 32/55 MM
-ÈtrFtt^rtFht?F114 , . . MlfllaÈ(ntrIYUV É I14 I Un !'1111 r\
-t'lay-89 05:42 PI'4

Tabel 2

lting Record 385 of 511 (1 Match)

Calc Caps

FORM

rrk: FRIGIDAiRE
rntal sLerren:
:nctie: R/V-
rogte Icm]: 138-
Lepte Icm]: 60-
rhoud vriesvak [1]:rh. **W tIl
rhoud koelvak
rns luitwaarde
)rm: ISO_
-gebr. ( Veen ) [kI,Ihl24h] :

rergiekental : 6 ,7
3COrr. **vo1 . 0_
)t. oecorr. vol . 25t
relm. hoev. Igr]: 185-
rtdooisyst. koeIv. : AUT-
:ils thfIl:999
rnt . temp. resÍ. : 2-
itvoer ino

Invriescap. lVq/24n.)
En.ktL./k.m.hv.: 3.6
Ontdooisyst. vriesv.

Type: FR 2505 L
AantaI deuren: 2

TNO Kental 6.5
Breedte Icm]: 55
Totale inhoud [1Inh. *W tllInh. x*x / i*i"flf,f 50_

151_ Inh. kelderruimte tll
2L0_ Norm-en.gebr. IktIh/24h] : L.7_

E-gebr . ( fabr. ) lkhlh/24h] :

E-gebr. (alg.) L.7_
Gecorr. *vo1. 0_
GeCOrr . **x/**r.*y6!. 100_

Verkocht,/ jaar :

IsoIat ie :

Inh. ****p\,1 t1]
?m.: 2 COMPRESSOREN; ISOLATIEDIKTE 30/50 t'lM
JRKENOVERZICH MAi

Í*r *

[1]:
lwl :

: 6.25

: HANDM

-I"lay-89 05:39 PM

b-ïIO'l

CaIc Caps



Tabel 7

iting Record 165 of 511 (1 l4atch) FOF.i'l

-erk: LiEBHERR Type: GT 3082
anLal SLefren: **** Aant al deuren: L_

TNO Kental L.2unctie: DV
oogte Icm] : 90.5_ Breedte Icm]: I29_iepte Icm]: 70-- TotaIe inhoud [1]: 290-
nh. **VV tll Inh. xx*/;*;*W [I]
ans luitwaarde [Í^]l : 140_ Norm-en.gebr . tkhihi ZÀn: : _orm: ISo-- E-gebr. «raur.i tkt^rhlzqhl: o.g_-gebr. (Veen) [kt^Ihl24h]: 0.8__ E-gebr. (alg.) o.gnergiekental: 2.7 Gecorr. *vol . 0_
eCorr. **VOI. 0_ GeCOff. **r/****ygf. O_ot. gecorr. vol. 290- Invriescap. lkg/24h1: ,5_oelm. hoev. lgr]: 220- En.ktl./k.m.hv.: L.2ntdooisyst. koeIv. : NVT_ Ontdooisyst. vriesv.: HANDM._rijs [hfI]: L428_ Verkocht/jaar: _ant . temp. reg. : 1_ Isolatie: SUp- ISOL.itvoering KIST_ Inh. ****p[ tI] Z9O_pm.: ISOLATIE DIKTE 100 llM
ERKENOVERZICH ueT-May-89 05:19 PM CaIc Caps

Tabel 8

it ing Record 100 of 511 ( 1 I'latch ) FORI'I

erk: GRAM
antal Sterren: ****
unctie: DV_
oogte Icm] : L26 .5_
iepte Icm]: 62-
nhoud vriesvak Il]: 206
nh. r.*VV t1 l
nhoud koelvak
ans luitwaarde 165

Type: FS 240
Aantal deuren: 1_
TNO Kental 3.1
Breedte Icm]: 60_
Totale Ínhoud [1]: 2A6_
Inh. IW tll
Inh. xx* / ****\,I\,l t 1]
Inh. kelderruimte tIl
Norm-en.gebr. Iktlh/24h1 z L.4_

orm: ISO_
-gebr . ( V"e" ) tkl{h/ 24hl t 1, .4
nergiekental : 6 ,7
ecorr. **vo1. 0_
ct. gecorr. vol . 206-
ceIm. hoev. Igr]: 265-
ntdooisyst . koeIv. : NVT_
rijs Ihf1]: 139e_
ant. temp. reg.: 1_
itvoering KAST

E-gebr. ( fabr . ) [ktíh/24h] :

E-gebr. (a19.11.4_
Gecorr. *voI . 0_
GeCOff . x**/****yg]. 0
Invriescap . lkg/2ah) z 25 .3
En.ktL./k.m.hv.: 2.5
Ontdoolsyst. vriesv. : HANDM.
Verkocht/ jaar :

Isolat 1e :

Inh. *r**P\/ t1] 206-
pm.: ISOLATIEDIKTE 5-6 C

ERKENOVEftI]Efl YX1
-May-89 09 :1 5 AM

b-
rËP

CaIc Caps



Tabel 3

iting Record 448 of 511 (1 Match) FORM

srk: ZANUSSI
rntal Stefren: ****

rhoud vriesvak [1] :

rh. **VV iIl
rhoud koelvat 1t1 220-
lrm:
-gebr. (Veen) [khJh/24h] : L.4_
rerqiekental: 3,7
tcorr. **vo1 . 0_
rt. gecorr. vo1 , 370-
reIm. hoev. Igr]: 130_
rtdooisyst. koeIv. : AUT
:ijs lhf1]: 2749-
rnt. temp. reg.: 2_
!tvoeringi INB._

Type: ZI 922/95
AanLaI deuren:
TNO Kentai 3 .6
Breedte Icm]: 56
TotaIe inhoud [1Inh. *VV t1l
Inh. xxx/;*;*VV [1] 75-
Inh. kelderruimte tll
E-gebr. (fabr. ) [kwh/24h)z 1.5_
E-gebr. (a1g. ) t.4_
Gecorr. *vo1 . 0_
GeCOrr . ***/ r**xyg]. 150_
Invr iescap . lkg/ 24hl : t2_
En.ktl./k.m.hv.: 2.9

2

lnct ie
roqL e
i epte

K/V _
cml: t7B_
cml : 55-_-

rns luitwaarde [t^J] : L20_ Norm-en.gebr . [kt^Ihl24h] :

Ontdooisyst. vriesv. : HANDM.
Verkocht / )aac i
Isolatie:
Inh. ****p\,I III

?m.: 1 COMPR.; VLG. E-[{IJZ.: W. 79 L EN KV 2L6 L; ISOL.DIKTE 28/53 l,lM_
JRKENOVERZ ÏCHT T4AI
-I4ay-89 04:35 Pt'l Calc Caps

Tabel 4

Lt i ng Re cord ALq of 511 ( 1 tlat ch ) FOR},I

rrk: LIEBHERR
rntal Sterren: ***r

)rm: ISO_
'gebr. «Veer,l ttVIh/24h1 : L.7
rergiekental : 5 .8
)corr. **vo1. 0_
)t. gecorr. vo1. 289_
>e1m. hoev. Igr]: 195_
rtdooisyst . koelv. : AUT_
'i js lhf 1]z 2398_
rnt . temp. reg. : 2_

Type: KIK 3322
Aantal deuren:
TNO Kental 6.2
Breedte IcmJ: 57-
Totale inhoud If]: 242-
Inh. *W tilInh. x**/r+***g\,r t1] 4T_
Inh. kelderruimte tI] 92-
Norm-en.gebr . Ik[,Ihl24h] :

E-gebr. (fabr. ) [kWh/24h]E-gebr. (alg.) L.7_
Gecorr. *vol . 0

2
rnctie
>ogt e
Lepte

R/v /R_
cml : L78.3_
cml: 55_

rhoud vr iesvak [1] :

rh.. **W Ill
rhoud koe lvak
rns 1ui twaarde

[1]:
lt^tl :

103_
13 o.- .7_

GeCOff . x**/ **x*ygf.
Invr lescap . lkg/ 24hl :

En.ktL./k.m.hv.: 3.0
Ontdooisyst. vriesv. :

Verkocht / )aar t

Isolat.ie:

94
10_
HAND}4.

.tvoer ing Inh. *rr*p! t1I)m.: ISOLATIEDIKTE 50 Mt'l; TWEE COMPRESSOREN
|RKENOVERZ ICHT I'TAI
I'lay-89 04 :3 8 Pt'l

b-ïIO'tr

Calc Caps



Tabel 5.

.iting Record 400 of 511 FCF.:

lerk: BLUE AIR
idotdl sterren: **r*
'unct ie : R/V_
.ooote Ícml: 139
)iepte Icm] : 58 .5
nhoud vr iesvak t
nh. **VV tIl
nhoud koelvak
,dos luitwaarde
Íorm:

r::
[1]:
[t^r]:

Type: DF 230
Aantal deuren: 2_
TNO Kental 3.6
Breedte Icm]: 55
Totale inhoud [1]: 225-
Inh. *VV tll
Inh. *x*/**x*!/\,/ t1] 45_
Inh. ke lderruimte t I l
Norm - en . gebr . Ikt^Ihl 24h ] :

E-gebr. (fabr.) [kWh/24h] :0.99-
E-gebr. (alg. ) I
Gecorr. *voI. 0
GeCOrf . *x*/ ****yg]. 90
Invr lescap . I,kg/ 24hl : 2

En.ktl./k.m.hv.: 2.5
Ontdooisyst. vriesv. : I
Verkocht / jaar:
Isolatie:
Inh. ****P\,,I t1]

l-gebr . ( Veen
inerg i eke nta I
iecorr. **vo1
'ot . gecorr .

i.oeIm. hoev.
)ntdoo l syst .

'ri js [hf I]:
iàot . temp.
Iitvoering

18 o_
110_

) lkl^íhl 24h) : 1
.1'7

.0_
vo1. 27O_
lgrl: 145_
koeIv. : AUT_
849

reg. : 1_-

.5

AUT

Calc

FORI'4

)pm.: 1 COI,IPRESSOR; ISOLATIEDIKTE 30/50 MM 
i

lEftÀErr\JVEÀa run I I Ànrrt-

:-I'lay-89 02:15 PM

Tabel 6

.iting Record 390 of 511 (1 Match)

terk: ïNDESIT
,anta1 sterren: **r*
'unctie: K/V-
loogte Icm]: 135-
riepte Icm]: 60-
nhoud vriesvak [1]:
nh. **VV tll
nhoud koelvak [1]:
ràos luitwaarde [W] :

lorm : I SO-
i-gebr. (Veen) [ktíh/24hJ :1.6
lnergiekental : 6 .1,

iecorr. **vo1. 0...-
'ot. gecorr. vol . 262-

htdooisyst. koeIv. : AUT-
'riis thfll: 699
rdot . temp. reg. : L-
Íitvoering 

-

Inh. *W t1lInh. x**/i*i*Y[-fff 47
Inh. kelderruimte t1l
Norm - en .gebr . Ikl^Ihl 24h] : .5_
E-gebr . ( fabr . ) [kÏ^lhl24h]
E-gebr. (aIg )1 .6
Gecorr. *vo1 . 0_
GeCOrf , xx*/ ****yg!. 94
Invr iescap . LRq/24h) z 3

En.ktL./k.m.hv.: ERR

Type: R2251 WI
Aantal deuren:
TNO Kenta1 5.9
Breedte Icm]:
TotaIe inhoud

2_

53_
lIl: 215-

1 68_
L40-

,oe 1m. hoev. Igr ] :

Ontdooisyst. vriesv. : HANDI'I
Verkocht/ jaar :

Isolatie:
Inh. ****P[ tI]

)pm.: PRiJS UIT VEEN E-I^IIJZER
TERKENOVERZ iCH MAI
-I'tay-89 04:33 PI'l

b-ïIO-l

Calc Caps



Tabel 9

.iting Record 130 of 511 (1 l"latch) F Ut{l

erk: LiEBHERR
antal Sterren: ****
unct ie : DV
oogte Icm] : 168.1_
iepte Icm]: 65__
nhoud vriesvak [1]: 240-
nh. **VV iIl
nhoud koelvak
ans luitwaarde
orm:

110

-gebr. (Veen) [kh]h/24h1 : 0.7_
nergiekental: 2,9
ecorr. **vo1. 0-_
ot. gecorr. vo1 . 240-

Inh. *VV I1lInh. xxx /;*;*Vl [ ] l
Inh. kelderruimte t1l
Norm-en.gebr . tkWh/ 24h) z

E-gebr. (fabr.) [kt^]h/24h1: 0.7_
E-gebr. (alg.) 0.7_
Gecorr. *voI . 0_
GeCOff . *r*/**t*VO1 . 0

Isolatie: ÖKO-SUPER
Inh. *x**P$ Ill 240-

Type: GSS 3063
Aantal deuren:
TNO Kenta1 1.3
Breedte I cm] :

Totale inhoud
66_
[1]: 240.-

[]l:
lwl :

oeIm. hoev. Igr]:
Invr iescap . lkg/ 24hl : 29
En.ktL./k.m.hv.: ERR

ntdooi.syst. koeIv. : NVT_
rijs [hf1] t 2240_
ant . temp. reg. : t_
itvoering KAST_
pm.: ISOLATIE DIKTE TOT 85 M

Ontdooisyst. vriesv. :

Verkocht/jaar:

ERKENOVERZ ICHT },IÀI
-l4ay-89 O2:42 PM Calc Caps

Tabel 10

iting Record LZL of 511 (1 Match) FORl,l

erk:
antal
unct i
oogte
i epte
nhoud
nh. *
nhoud
ans Iu
orm:
-gebr
nergi
e corr
ot. g
oe lm.
ntdoo
rijs
ant .
itvoe

180

LIEBHERR
Steffen: ****

e: DV_
cml: L7L.2_
cml: 65_

*VV til
koelvak

itwaarde
ISO-.-
. (Veen) [khih/24h]z 1.3
ekental : 5.6
. **vo1. 0_
ecorr. voI . 230
hoev. Igr ] :

isyst . koeIv.
lhf 1l , 2569_
temp. reg. : 1

r ing KÀST

Type: GSN 2803
Aantal deuren: L_
TNO Kental 2.6
Breedte Icm]: 66-
Totale inhoud [1]: 230_
Inh. *xx/****[\,l t1]
Inh. kelderruimte tll
Norm - en .gebr . t ktlh/ 24hl :

E-gebr. ( fabr. ) [kt^Ihl24h]: L.25_
E-gebr. (alg.) 1.3_
Gecorr. *vo1 . 0_
GeCOff. x*x/****y6]. 0
Invriescap. lkq/ 24hl:
En.ktl./k.m.hv.: ERR
Ontdoolsyst. vriesv. :

Verkocht/ jaar :

Isolatie:
Inh. **r*p\,r t]l 230-

[1]:
lwl :

vriesvak [i]: 230_ Inh. *W tll

Pm. :

ERKENOVERZ ICHT I'1AI

26

: NVT NO FROST

-lvlay-89 04:11 PM

lb-ïro'tr

CaIc Caps



Tabel 11

liting Record 88 of 51L ( 1 I'4atch ) FORI,1

lerk: LiEBHERR
,antal sterren: r***
unct i e DV
oogte Icm]: 90.5_
iepte Icm] : 70__-_
nhoud vriesvak [1]: 201_-
nh. r*VV tll
nhoud koelvak
ans luitwaarde

20L

orm: ISO_
-gebr. (Vee") tkhfn/24h1 : 0.6-
nergiekental: 2.9
ecorr. **vo1. 0
ot. gecorr. voI .

oe1m. hoev. Igr]:
ntdooi.syst. koeIv. : NVT_
rijs lhf1]: 1258_
ant . temp. reg. : 1_
itvoering KIST_

Tabel I2

iting Record 108 of 511 (1 I'1atch)

Type: GT 2LB3
AantaI deuren: L_
TNO KentaI 1.3
Breedte Icm]: 100_
Totale inhoud Ii]: 2At-
inh. *VV tllInh. x*x/****\,iI! t1]ïnh. ke Iderruimte t I lNorm-en.gebr. [kLJir/24h) z 0.6__
E-gebr. (fabr. ) [kWh/24h]:E-gebr. (aIg.) 0.6_
Gecorr. *voI . 0
GeCOff. **r /*xx*VOI . 0
Invr iescap . lkg/ 24hl : t8._
En.ktL./k.m.hv.: ERR
Ontdooisyst. vriesv. :

Verkocht/jaar: _
Isolatie: SUP- ISOL.
Inh. *r+**p\,r tll Zlt-

[1]:
II"J] : r20

pm. : ISOLATIE DIKTE 100 tltl; T-REG . ELECTRONISCH
ERKENOVERZICHT MAIN-l,lay-89 02:40 PM CaIc Caps

FORI',I

erk: I"IARIJNEN
antal Sterren: **tt

orm: EN L53_
-gebr. <Veenl 1t<Vlin/24in1 : L.L
nergiekental: 5.1
ecorr. **vo1 . 0

Type: l,lC 230
AantaI deuren: 1_
TNO KentaL 2.4
Breedte Icm] : 7,5_
Totale inhoud [1J: 2L3

Inh. *** / ****\rI\/ t 1]
Inh. kelderruimte tll
Norm-en.gebr. IkÍ,Ihl24h1 t L.L_
E-gebr . ( fabr . ) [k!'?h/24h] :

E-gebr. (atg.11.t_
Gecorr. *voI . 0_
GeCOff . **x/ ****yg]. Q

Invriescap. lkg/24rll:.
En.ktL./R.m.hv.: ERR
Ontdooisyst. vriesv. : HANDM
Verkocht / 3aac:
IsoIatle:

unct i e
oogte
iepte

DV-
cml : 85_
cml : 59.5_

nh. **W tIl
nhoud koelvak
ans IuÍtwaarde

ot . gecorr. vol .

oelm. hoev. Igr] :

ntdooisyst. koelv
rijs Ihf1]:889
ant . temp. reg.

L20

2L3

.: NVT

nhoud vriesvak [1]: 2L3_ Inh. *W [ll

itvoering KISl_ Inh. ****p\,r tll 2t3--
pm.:PRIJSUITVEENE-t^]IJzER;VLGE.wIJzER:INVR.CAP.18KG/24H-
ERKENOVEflI I§t{ yn1

IIX
lwl :

L7

-May-89 04:13 PI'l

b-ïro'rr

CaIc Caps


