Energimærkede vinduer og forsatsvinduer
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A, B og C energimærkningen
af vinduer er en systemmærkning
og ikke en mærkning af det aktuelle vindues energiperformance.
Den kan anvendes som en rettesnor ved energirigtigt valg af vinduer. Der er imidlertid mange
bagvedliggende parametre som
er afgørende for det aktuelle vindues energiperformance (størrelse, type, sprossetype, orientering
mod verdenshjørner, skyggeforhold mm), så ved det endelige
valg bør man sammenholde de af
producenterne oplyste data for
det aktuelle vindue.
Med kendskab til hvorledes
bygningen er beliggende og udformet, kan dataene for det aktuelle vindue endvidere anvendes
til deltaljerede beregninger, hvor
bl.a. forhold som overophedning
og udvendig kondens kan vurderes. De detaljerede beregninger
er især vigtige ved godt isolerede
bygninger, bygninger med relativt store vinduesarealer og hvor
der vælges vinduer med høj gværdi og/eller vinduer med lav Uværdi.
Til orientering ved valg af
løsninger til udskiftning/renovering af vinduer er i skemaet sidst i
notatet medtaget resultater fra
udførte beregninger med forskellige vinduesudformninger/størrelser. Der er for alle vinduer be-

regnet energidata for vinduer i
klasse A, B og C og for forsatsvinduer F(1+1), F(1+2) og koblet forsatsvindue K(1+1). Beregningerne
er udført af Teknologisk Institut
på baggrund af typiske data for
trævinduer (fra
www.energimærkning.dk + estimerede værdier for poste) og ved
anvendelse af Glarmesterlaugets
energiberegner mht. forsatsløsningerne. I vindue nr. 3 og 6 (palævinduer) er anvendt typiske
lavenergisprosser, som det anbefales i energimærkningsordningen.
Der er beregnet energitilskuddet Eref for referencevinduet, energitilskuddet for det aktuelle vindue i et referencehus Ew,
energitilskuddet for det aktuelle
vindue i en nordvendt facade
EwN, en øst/vest facade EwØ/V
og for en sydvendt facade EwS
iht. ”referencehusmetoden”, se
fx BYG-DTU kompendium 5
”Energirigtigt valg af vinduer ”.
Der er flere tendenser i resultaterne:
 Det ”koster” i energiforbrug til
opvarmning at bruge poste og
sprosser i vinduer.
 For de fleste udformninger og
orienteringer for vinduer med
poste og sprosser:
o er A, B og C-mærkningen
en brugbar 1. rettesnor til

et energirigtigt valg af vinduer (A-vinduet er bedre
end B-vinduet som er bedre end C-vinduet)
o vil forsatsløsninger 1+1
omtrentligt svare til et vinduessystem klasse C
o vil en forsatsløsning 1+2
ligge ca. midt mellem A- og
C-vinduet i energiperformance
o er forsatsløsningerne generelt bedre til at hente
solvarme fra sydvendte
vinduer (høj g-værdi).
 Det valgte B-vindue lægger sig
her tæt op ad C-vinduet (Bvinduet er næsten magen til
C-vinduet, kun ruden er med
en væsentlig højere g-værdi).
Så i nogle udformninger (lav
glasandel, nordvendte vinduer) får man her ikke noget væsentligt ud af at vælge B i stedet for C.
 Tallene for vindue nr. 2 (Dannebrog med vandrette sprosser str. 1,23 m x 1,48 m) er
næsten identiske med tallene
for vindue nr. 5 (2-fløjet med
vandrette sprosser str. 1,10 m
x 1,18 m), og det vurderes, at
vindue 2 eller 5 kunne være
en god ”repræsentant” for
gruppen ”vinduer med poste
og sprosser”.

