Highlights ExCo vergadering 4E (Efficient electrical end-use equipment)
Executive Committee vergadering
10 en 11 mei 2012
De volgende landen waren vertegenwoordigd bij de ExCo vergadering
van 4E op 10 en 11 mei: A, AUS, CAN, CH, DK, F, JAP, KOR, NL, SE, UK, US, Europese
Commissie (waarnemer)
De volgende aandachtspunten waren besproken:
• Tijdens deze 9e ExCo vergadering van 4E (Efficient Electrical End-use Equipment)
werd de voortgang van de Annexen (Mapping&Benchmarking, Motor Systems,
Standby en SSL (Solid State Lighting)) besproken. Voortgang is over het algemeen
goed; highlights zijn M&B rapportage koelvriesapparatuur, SSL round robin test,
invloed op Motor Standards.
• Network standby workshop laat zien dat EU voorop loopt qua eisen voor netwerk
standby; ontwikkeling is name nodig op het gebied van de meetmethoden.
• Communicatiestrategie: discussie over hoe in internationale normalisatie organisaties
(IEC, ISO) meer aandacht voor energie efficiency gevraagd kan worden.
Policy highlights: JAP gaat Top Runner uitbreiden naar bouwmaterialen. Omdat nu na
Fukushima alle kerncentrales zijn stilgelegd is er ook deze zomer een programma voor
elektriciteitsbesparing om black-outs te voorkomen. De KOR variant van Top Runner heet
“energy frontier”: deze producten zijn 30-50% efficiënter dan de meest efficiënte energy
label klasse; update elke 3-5 jaar. US gaat ook de Top Runner aanpak hanteren; alleen
heet het daar “Energy Star most efficient” (maximaal 5 % van de markt moet hier aan
kunnen voldoen).
Voorstellen voor nieuwe Annexen
De volgende projectvoorstellen zijn besproken:
- Smart Metering Infrastructure (in overleg met ISGAN); dit is een voorstel voor
een Annex
- Technology Forcing Standards; dit wordt een project binnen de ExCo
Momenteel wordt nagegaan of NL aan een Smart Metering Infrastructure Annex wil
meedoen.
Conferenties/ workshops gerelateerd aan jouw 4E in 2012-2013
7-8 november 2012: International Standards Workshop; Tokyo
Publicaties
Policy Briefs beschikbaar via:
http://www.iea-4e.org/4e-policy-briefs
Nieuwe resultaten van Mapping&Benchmarking Annex zijn beschikbaar via:
http://mappingandbenchmarking.iea-4e.org/matrix
Overzicht van rapporten op gebied van netwerk standby is beschikbaar via:
http://standby.iea-4e.org/reports
Data en locaties van de volgende vergaderingen
5-6 november 2012; Tokyo
juni 2013; Nice
http://www.iea-industry.org

