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Elektroverkstaden KA AB
Propellervägen 7
392 41 Kalmar

Spänningsregulatorer
Vi har tagit fram en serie av spänningsregulatorer som enkelt kan
anpassas till de flesta på marknaden förekommande generatortyper,
även likströms dito. På lager finns varianter som täcker in de vanligaste
generatorerna som t.ex. ASEA typ GA, GAC, GAYC med flera, AEG,
BBC, Siemens, Anton Piller, A.van Kaick, Leroy Somer, Marrelli med
flera fabrikat.
EDT - Electric Drive Technology
Vi levererar högpresterande
elmotorer och generatorer samt
effektiva styrsystem och kvalitetskomponenter över hela världen.
Våra kunder finns inom processindustrin, verkstadsindustrin och
energisektorn.
Mer än 20 års erfarenhet
Robusta lösningar för krävande
kunder är vårt kännemärke. Vi
står för ledande kompetens inom
elektrisk drivteknik och har mer än
20 års erfarenhet.

Enbart motorköp
eller en specialistjänst?
Du anlitar oss i precis den omfattning du själv önskar. Vill du
enbart köpa en motor eller någon
annan utrustningsdel av oss och
ta hand om resten själv går det
givetvis bra. Har du redan den utrustning du behöver är du välkommen att anlita våra specialisttjänster inom mät, test och fintrimning.
Vi är erkända problemlösare och
vet hur du kan få ut mesta möjliga
av dina maskiner och din
utrustning.

Elektrisk drivteknik EDT AB
P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden
Tel: +46-(0)303-240410
e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se
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Annonspriser 2017

Omslag baksida
1/1 sida
1/2 sida

3600.00
2900.00
2000.00

I annonspriset ingår
repro av en bild och log.
Avgift tillkommer för
friläggning av bilder.
Radannonser för medlemmar
gratis.
Annonsmaterial och artiklar
skickas till:
KentiFal
Kent Gustavsson
Krokusgatan 5
521 30 Falköping
kentifal@telia.com
Mob: 0707 25 55 51

Nya utmaningar

Vi ställs alla inför nya utmaningar lite nu och då. Det gäller bara
att reda ut dom på bästa sätt. För min egen del så ser jag utmaningen att leda vårt förbund de närmaste åren som en mycket
spännande och hedrande uppgift.
Min ambition är som jag skrivit tidigare att vi ska jobba vidare
med samarbeten, vidareutbildningar, diplomering av personal
och certifiering av fler verkstäder.
En annan utmaning är att vi ser till att säkerställa att vi har rätt
elkompetens i våra verksamheter. Att vi är klara med våra kontrollplaner och delegeringar i god tid innan de nya behörighetsreglerna börjar gälla 2017-07-01.
De nya reglerna blev inte så ”hårda” som det ryktades om i
början av arbetet men det gäller ändå att se till att vi uppfyller de
nya kraven, eftersom alla företag som bedriver elarbete utanför
det egna företaget räknas som ett installationsföretag och skall
då vara anmälda hos elsäkerhetsverket, mer om detta längre
fram i tidningen.
Den sista utmaningen som jag tänkte skriva om idag ligger närmare än så. Vid årsskiftet så träder nästa steg i energidirektivet i
kraft och om ni inte ännu har varit ute och informerat era kunder
om detta så är det hög tid nu, även det kan ni läsa om längre
fram i tidningen.
Och apropå årsskiftet så vill jag givetvis önska alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
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Kongressen på Öland
När vi planerade ELRs kongress 2016 så hoppades vi att solen och
vindarnas ö skulle välkomna alla våra medlemmar med ett härligt
höstväder!
Tyvärr visade Öland upp en helt annan sida under de oktoberdagar vi
hade tillsammans på hotell Skansen i Färjestaden. Vinden var
närvarande, dock kall och bitande, inte ljum och mild som vi på
Elektroverkstaden hoppats!
Hur som helst hade vi som vanligt trevligt och efter att styrelsen haft sitt sammanträde på torsdagens förmiddag, lät ett 60-tal medlemmar och respektive
samt de inbjudna leverantörerna sig väl smaka av välkomstlunchen. Ordföranden hälsade som brukligt är alla välkomna och redogjorde för eftermiddagens
aktiviteter, som bestod i en minimässa och information till medlemmarna samt
för de som inte prioriterade det elektromekaniska intressena, ett parallellt program som handlade mycket om keramik, vin och choklad!

Deltagare på ELR`s
Styrelsemöte.

Mini-mässan var som vanligt en trevlig tillställning, där de inbjudna leverantörerna serverade både gamalt och nytt! BEVI hade gått ”all-in” i nostalgins
tecken, ut/uppklädda i äldre tiders förmansrockar och foton och ELR tidningar
från femtio, sextio och sjuttiotalen! Som kontrast visade ABB sin senaste version av frekvensomriktare, en modell man kunde övervaka och styra via blåtanden i sin smarta telefon! Busck gjorde också sitt bästa att väcka nyfikenhet bland
de närvarande, liksom Carbex som satsat på att visa och demonstrera lite nyheter
på lindningsfronten. Även Schunk visade en relativt ny produkt, en kolborste
speciellt framtagen för lagerströmmar. Vi hade även ett antal nya utställare,
Rotera som visade upp kullager och tillbehör runt dessa samt Jens S som visade
delar av sitt breda transmissionssortiment gällande växlar, kopplingar och remmar. Slutligen skall vi även nämna vår internationella utställare, Solutions in it
från England, som visade sitt dataprogram anpassat för tidskrivning och orderhantering för den elektromekaniska branschen.
Efter att eftermiddagskaffet serverats var det dags för en förevisning och information om utbildningsalternativen som finns att tillgå via EASA. Det har ju
under året talats mycket om och med EASA, som nu har 9 medlemmar i Sverige
med målsättningen på väl det dubbla.
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Frederic Beghain
informerar om EASA´s
utbildningar.

Åhörare vid
informationen av
Frederic Beghain.
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Mini-mässan var som vanligt en trevlig tillställning
och vi tackar alla utställare med ett fotokollage.
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Frederic Beghain hade kommit till mötet för att visa vilka möjligheter ett
samarbete med dem skulle kunna ge. Ett brett utbud av kurser finns idag, dock
är alla på engelska, dock uppmanades vi att komma med förslag på alternativ.
Ide lanserades att utbilda en ”svensk” lärare som med hjälp av kursmaterial på
engelska kunde hålla kursen på svenska alternativt på skandinaviska, då även
danska REPA motor samt vissa verkstäder i Norge visat sitt intresse! Frederic
visade även en annan möjlighet, nämligen en” Webinair”, en typ av direktsänd
kurs där man kan ställa frågor och diskutera med experter och lärare ”live” via
webben. Ett modernt och mycket kostnadseffektivt sätt att förmedla kunskap.
Förutsättningarna är just nu goda, då EASA under två år lovat att ELR medlemmar får rabatt på sittmedlemskap, vilket belystes ännu en gång innan vi tackade
för en givande och intensiv eftermiddag.

Ingemar Löf,
Rune Persson,
Margareta Jansäter
och Frederic Beghain
stämmer upp i allsången.

Efter en kort paus återsamlades vi i hotellets foajé, för att ta en kort promenad i
höstrusket! De flesta hann dock med en styrketår innan, så inga klagomål hördes under den snabba marschen! Väl framme på Restaurang Kaj 4 välkomnades
vi av krögaren Mikael Nilsén som tillkännagav kvällens meny. Tillsammans
med leverantörer så intogs sedan mat och dryck till ackompanjemang av vissång och historier från ELRs egna nöjesreserv: Rune Persson och Ingemar Löf!
Kvällens klo stod dock Frederic Beghain och Margareta Jansäter för, en duett
på franska, misstänkt likt en dryckesvisa!
Fredagen bjöd på fortsatt blåsigt väder, men då färd runt södra Öland i varm
buss stod på programmet verkade alla nöjda. Nöjda var de också med guidningen av Anne Andersson, som stolt talade om att hon var en äkta ölänning, till
skillnad från vissa andra! Hon informerade om Ölands unika natur, dess historia
samt fakta kring befolkning och näringsliv. Studiebesök gjordes på två utvalda
”industrier”, dels Norrgården i Ventlinge, som satsar hårt på växtodling. Vi
kunde se löktavlan och majslabyrinten, två kännetecken från Ölands Skördefest
som firats helgen innan ELR kom på besök.
Efter att vi åkt ytterligare en mil norrut kom vi fram till ytterligare en industri,
denna gång en cementfabrik, Cementas fabrik i Degerhamn, vi välkomnades av
personalchefen Tommy Pettersson, som tillsammans med sina kollegor Peter
och Staffan avlöste Anne som guide. Vi fick först åka med bussen ut till stenbrottet där vi blev informerade om hur brytningen går till samt vilka åtgärder
som görs för att återställa naturen när vi människor tagit vårt.
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Löktavlan är ett inslag i
Ölands Skördefest.

Tommy Petersson,
Cementa, visar oss flödesshema för tillverkning av cement.
Lindarverkstäderna Nr 3 2016

Hjälm på och varselväst för besökarna
på Cementfabriken.

9

En svår balansgång, men med stor hänsyn och innovativa lösningar har
Cementa lyckats ta fram lönsamma produkter utan att påverka miljön negativt,
berättade Tommy stolt, samtidigt som han upplyste om att de återställda
”brottsplatserna” numer är väldigt välbesökta fågelsjöar!
Efter att vi intagit en lunch under fältmässiga förhållanden fick vi till de flestas
förtjusning en fabriksvisning! Processen beskrevs, men när man släpper ett
gäng elektromekaniker bland elmotorer, transmissioner, kvarnar, krossar och
ugnar så lyser det i de flestas ögon! Så när vi lämnat över en ELR-vimpel som
tack för visningen, så gick bussfärden tillbaka till Färjestaden under tystnad.
Väl framme startade kongressförhandlingarna, där jag som förbundets ordförande hälsade medlemmarna välkomna och tillsammans med förbundets kanslist
Carina Karlsson öppnade mötet. Kongressen hölls planenligt utan några större
överraskningar. Hela protokollet finns att läsa på hemsidan. Under kongressen
delades även förtjänst diplom ut, Långåkers El samt Uppsala Lindarverkstad
fick emotta diplom och blomster. Även Ing. firma E Dahlin och WH service
hade gjort sig förtjänta av diplom, tyvärr var de inte närvarande. Men diplomen
kommer att delas ut via bud!
Under valen togs klubban över av en hedersmedlem; Kent Gustafsson skötte
detta med bravur så efter att han gjort sitt hade ELR fått ny ordförande, nämligen Patrik Holm. Även i styrelsen blev det förändringar, Kjell Lundagårds avgick och Peter Sterner valdes in. Vi fick även en ny suppleant då Hans Holmin
valdes som ersättare till avhoppande Joakim Berntsson. Avhoppande var också
Lars Jansäter som varit valnämndens sammankallare under många år.
Claes Nilsson kommer hädanefter hjälpa Ingvar Rörick att hitta lämpliga kandidater till förtroendeuppdragen.

En blåsig dag vid kalkbrottet.

Bengt Andersson.

Många intresserade av renoveringsobjektet.

Jubilarerna Långåkers El och Uppsala Lindarverkstad.

En kort referat från EASAs europamöte fick vi av ELRs nya ordförande som
bevistat detta möte i Marsellie veckan innan. Dessutom gavs utrymme tillvår
gäst från danska REPA-motor, Frank Johansen, som framhöll vikten av samarbete, dels via EASA men också direkt REPA-motor och ELR.
Efter att jag tackat för mig som ordförande och avslutat 2016 års kongress, lämnades ordet och bilden över till vår utbildningsmentor Bengt Andersson. Han
hade bjudits in för att föreläsa gällande de nya behörighetskraven som kommer
att träda ikraft 1:e juli 2017.
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Lindarverkstäderna
Nr 3 2016 som deltog på Kongressförhandlingarna.
Gruppbild
på medlemmarna
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Då det mesta av arbetet runt kraven är klart men inte spikat, bad Bengt
att snarast få återkomma med det exakta förslaget så snart som möjligt,
mer om detta i separat artikel.
Kongressen kröntes som vanligt med en trerättersmiddag som denna
gång var komponerad med öländskt tema! Dock startade kvällen med att
vår nya ordförande Patrik Holm hälsade oss med lindarnas skål och den
speciellt inbjudne veteranen Sven-Olof Johansson med sitt, åtminstone
för de äldre medlemmarna, välbekanta dragspel sjöng lindarvisan!
Sven-Olof som tillsammans med sin Birgitta hade även förberett allsångsblad som kom väl till pass mellan tuggorna och klunkarna! Även
talen och uppvaktningarna fortsatte som brukligt är, avgående ordföranden Kent Andersson fick stora och varma tack av flera av medlemmarna
och det var med en liten tår i ögat han tackade för sin tid som ordförande
och lovade samtidigt att han kommer att fortsätta att jobba i styrelsen
även under denna mandatperiod. Blommor och tack fick också välförtjänt även hans fru Anne, som helhjärtat ställt upp vid arrangemanget av
kongressen och damprogram!

Sven-Olof Johansson.

Kent överlämnar ordförandeklubban till Patrik.

Även förbundets kanslist Carina Karlsson fick sin uppvaktning för ett
fantastiskt arbete både för sitt arbete med förbundet men framförallt i sin
roll som arrangör. Nämnas kan även att Carina fortsätter som kanslist
även i den ”nya” styrelsen.
Efter dessert och kaffet med avec hade avnjutits fortsatte de flesta med en
runda i baren, där de som vanligt berättades hårresande historier. Tyvärr
är ju innehållet i dessa historier ej lämpliga för tryck, så reportaget från
2016 års ELR kongress får sluta här!
Stort tack till alla deltagare!
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Kjell Lundagårds och Lasse Jansäter avtackades av Patrik Holm.
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Carina Karlsson och Anne Anderssons arbete uppskattades med en blomma.

Den 5. oktober 2016 deltog 17 personer fra Repamotor i temamødet.
Dagen startede ved DONG Energy i Fredericia, hvor Niels Riis var vært. Niels fortalte om
DONG, hvor princippet for kraftværket og fordele, ulemper og miljøkonsekvenser ved et
gasfyret kraftværk set i forhold til kulfyret kraftværk bliver gennemgået
Efter introduktion var der rundvisning på værket. En fantastiks spændende tur hvor vi bl.a.
var på besøg i kontrolrummet og så alle skærmene og kontrolpanelerne, hvor det hele
bliver overvåget fra. Vi så også turbinen og generatoren, og vi tog elevatoren 90 m op på
den høje kedelbygning, hvor der var en fantastisk udsigt ud over landskabet ved Lillebælt.
Herefter tog vi til Restaurant Oven Vande, hvor Frederic Beghan fra EASA fortalte om
samarbejdet mellem Repamotor og EASA . Han fortalte bl.a. om de tekniske tjenester,
uddannelse og certificeringer de kan tilbyde medlemmerne.Dagen sluttede med en dejlig
middag hvor vi fik netværket.
Tak til Niels Riis fra DONG Energy og Frederic Beghan fra EASA for en rigtig interessant
dag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lindningstråd - rund och profil, koppar och aluminium
Kopparfolie
Isolationsmaterial
Elektrotejper
Stansade och bearbetade detaljer
Anslutningskablar och uttagskablar
(HF-) Litz och specialkablar
Isolerslang
Impregneringslack och gjutmassa
Motorkondensatorer, fläktvingar, värmeband mm
Elborstar och borsthållare
Anslutningsplintar
UL Tredjeparts testprogram
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Serviceföretaget för dig!

Hej igen!
Då jag vid årets kongress lämnade över ordförandeklubban till Patrik Holm
så kanske ni trodde ni skulle slippa mig, men icke!
Jag ingår fortfarande i ELRs styrelse och fick vid vårt konstituerande styrelsemöte frågan om jag kunde ansvara för ELRs internationella kontakter,
vilket jag med glädje sa ja till. Detta erbjudande passade väldigt bra in, då
jag vid EASAs Marseillemöte veckan innan blivit föreslagen och invald som
ledamot i deras Region9s styrelse. Bägge uppdragen är mycket hedervärda,
men jag ser dem framförallt som en början på ELRs närmande mot samarbete med övriga ”lindar-världen”.
Nu är jag långt ifrån ensam med detta arbete, hela styrelsen är positiv till
utökat samarbete med våra branschvänner framförallt i vårt närområde! Vi
har diskuterat med REPA motor gällande gemensamma träffar och utbildningar, men även sedan vi påbörjat vårt arbete med EASA, med kollegor i
Norge .
Vill i detta sammanhang nämna att ELR i och med Mats Langesjö, Assemblin, fick sin första representant i EASAs tekniska kommitté. Mats anmälde
sitt intresse efter vårt möte vid kongressen och medverkade tillsammans
med ett antal europeiska kollegor i ett ”skype-möte” i november gällande
framförallt tekniska utbildningar.
Mats var mycket positiv till både mötesform och innehåll, där han framhåller möjligheten till direkta utbildningar i Sverige alt. Norden beroende på
intresse. Men att utbildningar bör hållas på det lokala planet med lokalt
språk verkade alla enade om!
Så min uppgift blir att försöka få er ELR medlemmar som har intresse av
att utbilda er framförallt gällande tekniska och praktiska ämnen att även
ansöka om medlemskap i EASA. I våras skrev Frederic och jag under ett
avtal gällande rabatterade medlemsavgifter. Vårt erbjudande gäller ju fram
till mars 2018, då är planen att vi inom ELR ska utvärdera samarbetet.
EASA är beredda att stötta oss här i Sverige/Norden med att vi får certifierade svensk/nordisktalande utbildare om vi blir tillräckligt många ansluta/
intresserade. Vill ni passa på att bli medlemmar i EASA är nu faktiskt den
absolut bästa tiden, då de räknar sitt medlemskap mars- mars, vilket innebär att löser ni ett medlemskap i december 2016 är ni medlemmar fram till
mars 2018!
Som avslutning på min internationella utblick kan jag väl nämna att vi planerar ett gemensamt möte med REPA-motor i närtid, någonstans i Öresundstrakten samt att ”den som väntar och ser mest får vänta”!
Kent Andersson
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I vår motorlindningsverkstad kan vi erbjuder dig
omlindning, reparation, svarvning, balansering,
service m.m. på växel- & likströmsmotorer,
hand el-verktyg, truckmotorer, fläktar, pumpar m.m.
Vi kan även hjälpa er som har bekymmer
med startmotorer och generatorer,
både till nyare bilar och äldre modeller
men även till ”veteranare”, båtar och motorcyklar!
Vi har även nyförsäljning
av motorer,
pumpar, startmotorer,
generatorer, kullager,
kolborstar, kondensatorer, tätningar m.m.
För mer information, se vår hemsida:
www.motor-bilelektra.se

Motor & Bilelektra
O. Jacobsson AB

Besöks-/leveransadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Nordanvägen 5
244 38 KÄVLINGE

Post-/fakturaadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Box 130
244 22 KÄVLINGE

Kontaktinfo: Tfn: 046-73 50 55 Fax: 046-73 41 95
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Supporting the Trade Associations
We are active members of three trade associations, EASA – Europe and World Chapter region 9, BPMA – the
British Pump Manufacturers Association and Gary Downes, our Director is Vice President of the AEMT – the
Association of Electrical and Mechanical Trades. With regular national and overseas events we aim to
promote the depth of knowledge and professionalism of the members as well as foster best practise through
our ERP software.
You can discover more about EMIR from our website. www.emirsoftware.com

We hold an annual Open Day to share all of the improvements in the year and showcase innovation. In 2016,
we launched two new Extensions, a tablet application for use in the workshop (Workshop Routing) and Task
Centre, which automates report delivery, will intelligently route documents for authorisation, keep your
customers up-to-date with progress and deliveries and connect EMIR to other software products in your
organisation to eliminate more work.

The Pedigree of Development
EMIR is unusual in that we publish all of our clients on our web site so that you can see the calibre and
diversity of our users, a cross section of small, medium and large enterprises. EMIR remains a market-leading
ERP product in this industry due to the fact that our customers have a voice in its direction and continually
strive to make their businesses more efficient and utilise software that is flexible and reduces the amount of
processing and paperwork they use.

Introducing the EMIR Family
The first version of EMIR was released in 1994, a commercial software development project for a progressive
electric motor repair and service workshop based in the North of England. Since then EMIR has become the
business system of choice for over 180 companies and their subsidiaries around the world. The name EMIR,
short for Electro-Mechanical Information Resource encompasses not only the origins of the product, but the
type of businesses that now utilise EMIR for sales & distribution, service & repair, assembly & manufacture and
hire of electric motors, pumps, generators, gearboxes, electronics and control panels.

Egenkontroll
Nedanstående text är hämtad från Voltimum och en artikel skriven av Mats Jonsson, Eltrygg
Miljö
Elsäkerhetsverket föreslår att egenkontrollprogrammet åtminstone ska innehålla följande:
• En beskrivning av elinstallationsverksamheten
• Kompetenskrav och tillgången till kompetens
• Elinstallatörer för regelefterlevnad

• Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram
• Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
• Hur kontroller av utfört arbete görs

• Hur uppföljning av egenkontrollen görs

Företaget ska utöva en egenkontroll som säkerställer att reglerna om elinstallationsarbete är
efterlevda och att arbete sker av personer med tillräckliga kunskaper och färdigheter. Som bekant så kan man inte delegera ansvar, man fördelar arbetsuppgifter i ett företag. Så är det
också med egenkontrollen. Arbetsuppgiften med att kontrollera att verksamheten följer egenkontrollprogrammet torde åvila alla som arbetar inom organisationen, inte en enskild individ.
Regeringen skriver i förarbetena till lagen att den eller de elinstallatörer som får i uppgift att
verka för verksamheten bedrivs i enligt med bindande bestämmelser, bland annat på ett organiserat och systematiskt sätt ska arbeta med företagets egenkontrollprogram och rutiner. Men
ansvaret förblir företagets, såväl för egenkontrollen som för egenkontrollprogrammet.
För att kunna utforma ett egenkontrollprogram enligt punkterna ovan måste man känna sin
organisation. I ett litet företag eller ett företag som huvudsakligen utför elinstallationsarbete
har man av naturliga skäl god kontroll på vilka personer som utför vad. Men inom industrier,
kommuner och landsting utgör oftast elinstallationsarbete en mycket begränsad del av verksamheten. Vissa personer, till exempel elektriker inom fastighets- eller serviceavdelningen
kanske personligen har elinstallationsarbete som sin huvudsakliga verksamhet. Medan andra
inom samma kommun, till exempel drifttekniker eller VVS-montörer, endast i en mycket begränsad omfattning utför elinstallationsarbete. Flera av dessa tekniker och montörer har egen
behörighet men ska från och med 1 juli ingå i egenkontrollprogrammet.
Om alla våra tekniker hade samma kompetens så vore det nog relativt enkelt att skriva ett
egenkontrollprogram. Man kanske nästan kan påstå att så är fallet i ett mindre elinstallationsföretag som främst arbetar inom lågspänningsanläggningar för bostäder och offentliga lokaler.
Alla elektrikerna har genomgått två-eller treårig gymnasieutbildning och har en lärlingsperiod
bakom sig. Man har då betydligt enklare att beskriva kompetenskrav och tillgång till kompetens än vad kommunen eller landstinget har som måste ta hänsyn till en stor mängd andra yrkeskategorier som inte har sin huvudsakliga verksamhet inom elinstallationsområdet. Också
med
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Att ta fram ett egenkontrollprogram måste således börja med en inventering.
Inventeringsfasen kan till exempel innehålla följande frågor.
• Vilka delar av koncernen berörs?

- Inom vilka verksamheter utför vi elinstallationsarbete?
- Vilka personer utför elinstallationsarbete?
- Vilka typer av elinstallationsarbete förekommer?
• Vilka elinstallationsarbeten ska vi göra efter 30 juni?
• Kan vi ha ett koncerngemensamt egenkontrollprogram?
• Hur många elinstallatörer för regelefterlevnad behöver vi i vår organisation?

Vilka personer inom organisationen har behörighet för elinstallationsarbete? Är dessa personer, och inte minst deras chefer, medvetna om att de från och med 1 juli inte längre kan arbeta yrkesmässigt på egen behörighet utan måste ingå i företagets egenkontrollprogram? Det
är lätt att glömma bort vissa verksamheter när man utför inventeringen, inte minst de som inte
i någon större utsträckning utför elinstallationsarbete.
Min bestämda uppfattning är att företaget i egen regi ska utföra egenkontrollprogrammet.
Arbetet med att ta fram egenkontrollprogrammet är en process, en process som är väldigt nyttig för den egna organisationen. Det handlar bland annat om att bestämma kompetenskrav för
arbete och ha kunskap om vilka kompetenser som finns i företaget. Men även hur arbete planeras med hänsyn till de förutsättningar som ska gäller för arbetet och vilka krav som ska gälla
för arbetet.
Det är också viktigt att företaget själva har förståelse till skrivningarna i egenkontrollprogrammet och vet bakgrunden till dessa. Man ska ju trots allt leva upp till egenkontrollprogrammet i
det dagliga arbetet. Det är lämpligt att någon som hanterar företagets ledningssystem är med i
arbetet med att utforma egenkontrollprogrammet så att programmet kan implementeras i
företagets övriga rutiner.
Min uppfattning är det torde medföra svårigheter att lämna över skrivandet av egenkontrollprogrammet till en konsult. Egenkontrollprogrammet och egenkontrollen ska ju trots allt vara
• kända

• förstådda, och inte minst
• efterlevda.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
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generatorer, MeccAlte
växelströmsmotorer, BUSCK, BROOK CROMPTON, VEM, ABB
frekvensomriktare, ALLEN-BRADLEY, VACON
pumpar, ABS, TEMAG, FLYGT, ATLAS COPCO
kuggväxelmotorer, REXNORD / PREMIUM STEPHAN, BUSCK
släpringsmotorer, European Electric
likströmsmotorer, COMELMAR
explosionsskyddade motorer, Bartec Varnost
tillbehör, transmissioner, Contitech

Ring oss eller skicka ett mail...
...eller besök oss!
BROGATAN 35

931 62 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-142 00 växel, FAX: 0910-131 92
E-post: info@meva-ab.se
Hemsida: www.meva-ab.se
Jourtelefon: 070-697 13 13
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HÖGEFFEKTIVA
ELMOTORER

IE3
BEVI med sitt breda sortiment för tillverkning och reparation av olika typer
av elmaskiner vill här presentera en av de viktigaste samarbetspartnerna.

Dahréntråd ingår i Liljedahl Winding Wire (LWW) som är en global leverantör av lindningstråd. Det är ett familjeägt företag som består av fyra produktionsenheter, Dahréntråd (Sverige),
Isodraht (Tyskland), Slaska (Polen) och LWW Kina. Alla dessa är kända varumärken och
välrenommerade tillverkare globalt såväl som lokalt.
Dahréntråd är en av Europas största och modernaste produktionsanläggningar för rund
och rektangulär lindningstråd i koppar och aluminium. Det är känt för sin höga kvalitet och
flexibilitet och kan stoltsera med att vara branschledande inom miljöförbättringar.
Egen R&D avdelning med egen testmöjlighet säkerställer en inspirerande plattform för
tekniska partnerskap med kunder och leverantörer. Dahréntråd grundades 1945.
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Added Value – allt från en leverantör!
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EASA Marseille

I månadsskiftet september oktober var en representant från ELR
inbjuden att delta på EASAs Region 9 möte i Marseille. Eftersom
dåvarande ordförande Kent Andersson inte hade möjlighet att
åka så föll lotten, efter väldigt många mail från Frederic, på undertecknad. Det var mycket intressant att få delta som gäst och
åhörare på deras styrelsemöte, jag kan bara konstatera att de diskuterade precis samma saker som vi brukar prata om på våra styrelsemöten. Utbildning, hur vi attraherar nya medlemmar och hur
vi får våra medlemmar att bli mer delaktiga bland annat komma
på våra möten och träffar. Detta och mycket mer avhandlades på
en lång eftermiddag. Även svårigheten att hålla tidsramen kändes
igen.
Efter ett snabbt besök på rummet så samlades vi vid hotellets
poolbar för lite förfriskningar och mingel innan middagen. Jag
måste konstatera att trots att jag bara träffat Frederic och Johan
De Coster tidigare så var det inget problem att hitta någon att
prata med. Som alla ni redan vet, elektromekaniker från Europa
och övriga världen är väldigt sociala och trevliga människor. Och
det finns alltid något litet problem att lösa tillsammans med teknikintresserade kollegor. Intresset och nyfikenheten på ELR och
de svenska företagen i branschen gick inte att ta miste på.
Dag två inleddes efter frukost med att några deltagande företag
fick en chans att presentera sig själva under några tre eller tio
minuters pass. Sedan övergick programmet till en liten minimässa
där deltagande ”affiliated members” fick chansen att presentera
sina produkter i ungefär en timme. Efter förmiddagskaffet så tog
en mycket intressant föreläsning med Titos Anastassacos vid.
Den handlade om hur framtidens service, industriservice 4.0, kan
komma att utvecklas. Han sammanfattning är att den som i framtiden äger mätdatan, den äger också kunden. Efter den underhållande föreläsningen så var det min tur att presentera ELR och vad
vi jobbar med för deltagarna.
Efter en sen lunch så började dagens sista pass, där deltagarna
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fick träffas två och två i en typ av speed dating. Dessa kunde man
boka i förväg om man ville träffa någon särskild kollega. Tyvärr
så han jag bara med två sessioner innan det var dags för mej att
åka mot flygplatsen. Mötet fortsatte med EASAs årsmöte och ännu
fler presentationer innan det avslutades med ännu en middag på
lördagskvällen.
Till er som fortfarande funderar på om ni ska gå med i EASA så
kan jag bara säga, gör det, ni kommer inte att ångra er. Det finns
ingen som helst konkurrenssituation ELR och EASA utan bara
möjligheter. Nätverket blir bara större.
Patrik Holm

Energidirektivet 2017

Som vi all vet så är det dags för nästa steg i energidirektivet. Från
årsskiftet så är det IE3 som gäller från 0,75 till 375kW för 2,4
och 6-poliga motorer. Fortfarande så är IE2 tillsammans med frekvensomriktare tillåtet. Detta gäller för nyproduktion och import
till Europa, de motorer som finns i lager men inte uppfyller IE3 får
sälja så länge de finns kvar. Reparation och omlindning av befintliga motorer är givetvis också fortfarande tillåtet
Men jag anser att vi inom ELR ska verka för att övergången till IE3
ska genomföras så snabbt som möjligt. Med dagens elpriser så är
kanske inte de ekonomiska incitamenten lika stora som för några
år sedan, men för miljönskull så finns det inga tvivel. Och komihåg
att våra industriföretag har stort fokus på miljöbesparing.
Många av våra kunder har alldeles för dålig koll på om och hur de
berörs av detta. Så jag vill både be och råda er till att besöka era
kunder och informera om vad som gäller. Det är vi som är experterna när det gäller elmotorn och dess kringutrustning. Ta vara på
möjligheten att vara den som ger dina kunder rätt information, det
tjänar du på. Det är vi i den här branschen som har möjligheten
att erbjuda både reparation och nyförsäljning.
Patrik Holm
Lindarverkstäderna Nr 3 2016
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Motor & Bilelektra
O. Jacobsson AB

Besöks-/leveransadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Nordanvägen 5
244 38 KÄVLINGE

Växjövägen 51
331 42 VÄRNAMO
Tel 0370-30 15 55
Fax 0370-127 93
Kaffekullevägen 4
575 36 EKSJÖ
Tel. 0381-66 22 60
Fax. 0381-142 17

Vi har även nyförsäljning
av motorer,
pumpar, startmotorer,
generatorer, kullager,
kolborstar, kondensatorer, tätningar m.m.
För mer information, se vår hemsida:
www.motor-bilelektra.se

Heinz
Kylvätskepumpar
5-450 l. 0,1-2,2 bar

Vi kan även hjälpa er som har bekymmer
med startmotorer och generatorer,
både till nyare bilar och äldre modeller
men även till ”veteranare”, båtar och motorcyklar!

a
gslös
n
i
n
t
Tä
ar!
Pump

I vår motorlindningsverkstad kan vi erbjuder dig
omlindning, reparation, svarvning, balansering,
service m.m. på växel- & likströmsmotorer,
hand el-verktyg, truckmotorer, fläktar, pumpar m.m.

Heinz
Högtryckspumpar
5-75 l. 1-50 bar

Serviceföretaget för dig!

Post-/fakturaadress:
Motor & Bilelektra O. Jacobsson AB
Box 130
244 22 KÄVLINGE

Kontaktinfo: Tfn: 046-73 50 55 Fax: 046-73 41 95
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arbetsledande personal utgör i sitt dagliga arbete en väsentlig del av
egenkontrollen.

Återlämna
behörighetsansvaret!
2016-11-29

Nu är det hög tid att meddela att du den 30 juni måste återlämna ditt
förordnande som elinstallatör. Bakgrunden är att riksdagen har

beslutat om en ny elsäkerhetslag där ansvaret för elinstallationsarbete
flyttas från elinstallatör till företaget. Elinstallatörens nuvarande

överinseende över yrkesmän ersätts av helt nytt system där företaget
ska utöva en egenkontroll som bland annat säkerställer kompetens,
kontroll före idrifttagning och planering av arbete.

Den 1 juli ska behörighetsreformen vara genomförd. Grunden för reformen är
den nya elsäkerhetslag som ersätter nuvarande elinstallatörsförordning. I det
system vi i dag har är det elinstallatören som är ansvarig för att yrkesmannen
har för arbetet nödvändiga kunskaper och färdigheter och att det utförda
arbetet har kontrollerats i en betryggande omfattning. Detta system upphör
den 30 juni 2017. Elsäkerhetslagen träder ikraft den 1 juli och någon
övergångsperiod finns inte, så företaget måste ha det nya systemet klart
senast eftermiddag fredag den 30 juni. I vart fall om man avser att bedriva
elinstallationsarbete den 1 juli.
Det nya systemet innebär att företaget ska utföra en egenkontroll enligt ett
fastställt egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska bland annat tillförsäkra att
elinstallationsarbete planeras i nödvändig omfattning, att arbetet utförs av
personer med tillräckliga kunskaper och färdigheter samt att det utförda
installationsarbetet kontrolleras i en betryggande omfattning. Det är väsentligt
att förstå att det inte är någon enskild person som ska utöva egenkontrollen,
det är företagets uppgift, eller mer konkret; alla i företaget är en del av
egenkontrollen.
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Min uppfattning är att egenkontrollen ska vara en naturlig del av

Dagens delegeringar/förordnande som elinstallatör grundas på
elinstallatörsförordningen som har sin sista giltighetsdag den 30 juni. Många
elinstallatörers förordnande anger arbetsuppgifter som överinseende över
yrkesmän och kontroll före idrifttagning, uppgifter som nu flyttas till företaget.
Därför är det nu väsentligt att företagsledningen görs medvetna om att
nuvarande delegeringar/förordnande som elinstallatör blir inaktuella och att
det nu är hög tid att starta arbetet med det nya systemet, inte minst i lite
större organisationer. Som ett led i att göra företagsledningen medvetna
om behörighetsreformen kan elinstallatör som förordnats
”behörighetsansvar” snarast meddela chef som utfärdat
förordnandet/delegeringen att denna kommer att återlämnas per den
sista juni och att företagsledningen nu har uppgiften att starta arbetet med
reformeringsarbetet i företaget.

Rent formellt tror jag att det är viktigt att elinstallatör som har
förordnande/delegering verkligen återlämnar denna den 30 juni. Även om det
kanske är självklart att ett förordnande upphör när lagstödet för förordnandet
upphävs så kan det vara bra för båda parter att vara överens om att just
dessa arbetsuppgifter inte längre är aktuella.
Elsäkerhetsverket har föreslagit en 5-punktslista i reformeringsarbetet som
hjälp för företaget:
Steg 1: Regelkännedom
– Läs på vad som gäller i befintligt material. Utbilda berörd personal.
Steg 2: Inventera din verksamhet
– Ta reda på vilka elinstallationsarbeten ditt företag utför.
– Utförs de på annans anläggning?
Steg 3: Förbered egenkontrollen
– Börja fundera på hur företagets egenkontrollprogram ska se ut.
– Hur omfattande ert egenkontrollprogram behöver vara beror på vilka
elinstallationsarbeten som utförs, se steg 2.
– Har ni ett befintligt
egenkontrollprogram eller kvalitetssystem som ni kan
Lindarverkstäderna
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utgå ifrån?

– Ta reda på vilka elinstallationsarbeten ditt företag utför.
– Utförs de på annans anläggning?

elinstallationsarbete. Men som sagt; det är inte elinstallatör för
regelefterlevnad som bedriver egenkontrollen, det ska företaget göra.

Steg 3: Förbered egenkontrollen
– Börja fundera på hur företagets egenkontrollprogram ska se ut.
– Hur omfattande ert egenkontrollprogram behöver vara beror på vilka
elinstallationsarbeten som utförs, se steg 2.
– Har ni ett befintligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem som ni kan
utgå ifrån?

Som ovan nämnts är det troligt att nuvarande förordnande blir inaktuellt.
Elinstallatör för regelefterlevnad får helt nya arbetsuppgifter och därmed
behövs sannolikt ett nytt förordnande.

Steg 4: Utse Elinstallatörer för regelefterlevnad
– Fundera på vem eller vilka som ska utses att vara Elinstallatör för
regelefterlevnad.
– Behöver ni rekrytera är det bra att vara ute i god tid.
Steg 5: Registrera ditt företag i god tid inför den 1 juli 2017
– Du kan registrera ditt företag redan i januari 2017 om du vill!
Arbetet med att inventera verksamheten kan, i vart fall i lite större
organisationer såsom industrier, kommuner och landsting, ta relativt lång tid.
Inventeringen kan behöva ta reda på vem som utför elinstallationsarbete,
inom vilka avdelningar det förekommer elinstallationsarbete och vilka typer av
elinstallationsarbete som utförs. Men även kompetensinventering på
individnivå blir en viktig uppgift för företaget när det inte längre är
elinstallatören som har ansvaret för kunskaper och färdigheter.
Även om ansvaret flyttas från elinstallatören till företaget måste företaget ha
minst en elinstallatör som ska verka för att företagets verksamhet följer
lagstiftningen, en elinstallatör för regelefterlevnad. Noterbart är att denna
arbetsuppgift inte är straffsanktionerad i elsäkerhetslagen. Oberoende av om

företagsledningen väljer att följa elinstallatörens råd eller inte, så bärs det
straffrättsliga ansvaret av företaget. Elinstallatörens nya roll blir rådgivande,
en stödfunktion för företagsledningen, till exempel genom att delta i arbetet
med egenkontrollprogrammet. Men det kan även gälla frågor om hur olika
regler ska tillämpas och vara behjälplig vid frågor om utförande av
elinstallationsarbete. Men som sagt; det är inte elinstallatör för
regelefterlevnad som bedriver egenkontrollen, det ska företaget göra.
Lindarverkstäderna Nr 3 2016
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Som ovan nämnts är det troligt att nuvarande förordnande blir inaktuellt.

Elinstallatör för regelefterlevnad får helt nya arbetsuppgifter och därmed

Många verkar gå och vänta på att Elsäkerhetsverket ska besluta föreskrifter
om egenkontrollprogrammets innehåll innan man startar reformeringsarbetet.
Men redan nu kan alltså företaget starta processen. Till exempel genom att
tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram egenkontrollprogrammet.
Då det är företaget som ska utföra egenkontrollen är det väsentligt att
egenkontrollprogrammet inordnas i företagets övriga kvalitetssystem så att
egenkontrollen blir en naturlig del av verksamheten.
Systemansvariga kan i god tid behöva fundera över hur
egenkontrollprogrammet ska implementeras till eller i företagets övriga
rutiner, till exempel ledningssystemet. En lämplig arbetsgrupp kan bestå av
två till tre personer varav minst en torde vara elinstallatör och en ansvarig för
implementering till övriga rutiner och kanske någon arbetsledare. Om
företaget/organisationen har tillgång till en jurist kan det vara lämpligt att
denna tillfrågas då egenkontrollprogrammet utgör ett legalt instrument för
verksamheten som kan bli föremål för tillsyn av Elsäkerhetsverket. Men de
flesta kan nog göra sitt egenkontrollprogram utan stöd av juridisk expertis.
Man kan ju här jämföra med dagens system. Ytterst få elinstallatörer har nog
låtit en jurist granska rutinerna för kompetens och kontroll före idrifttagning.
Det finns även de som går och väntar på mallar för egenkontrollprogrammet.
Att använda en alltför detaljerad mall framtagen av en person som inte kan
verksamheten kan orsaka problem, inte minst i möjlighet att kunna efterleva
programmet i den dagliga verksamheten. För att systemet verkligen ska
kunna anses implementerat ska det vara känt och spritt i verksamheten,
förstås av användarna och, inte minst, efterlevt. Om inte dessa fyra
förutsättningar är uppfyllda är det ingen idé att skapa ett egenkontrollprogram.
För att få en fungerande egenkontroll anser jag att företaget själva skapar sitt
egenkontrollprogram. Processen med att skapa egenkontrollprogrammet
kommer att ge företaget de nödvändiga kunskaperna om lagstiftningen som
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förstås av användarna och, inte minst, efterlevt. Om inte dessa fyra
förutsättningar är uppfyllda är det ingen idé att skapa ett egenkontrollprogram.
För att få en fungerande egenkontroll anser jag att företaget själva skapar sitt
egenkontrollprogram. Processen med att skapa egenkontrollprogrammet
kommer att ge företaget de nödvändiga kunskaperna om lagstiftningen som
företaget behöver för att kunna efterleva programmet.
Det behöver inte vara så svårt att skapa ett egenkontrollprogram. I en mindre
verksamhet kan egenkontrollprogrammet vara lite enklare. Många sitter nog

med ett tomt papper och funderar på vad man ska skriva. Börja med att läsa
Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om egenkontrollprogram.

I 3 kap. 3 § finns sju rubriker. Sätt upp de sju rubrikerna och läs vad som
förväntas enligt de paragrafer som det hänvisas till. Börja därefter fylla på
med text under varje rubrik. I en arbetsgrupp om två till tre personer kommer
man snart se att textmassan under varje rubrik fylls på. Låt textmassan vila
en tid, lägg därefter till och dra ifrån och diskutera och ni kommer snart att ha
en grund för ett egenkontrollprogram. Till sist stämmer ni av mot
Elsäkerhetsverkets beslutade föreskrifter. Ni har nu fått ett
egenkontrollprogram som ni själva äger kunskapen om, ett program som är
anpassat till er egen verksamhet. Eventuellt låter man någon kontrollera
egenkontrollprogrammet.
Mats Jonsson, Eltrygg

Konsulttjänster
Projekt
Vi projekterar och levererar alla typer av roterande drifter med tillhörande elektrisk matning och styrning samt mekaniska kopplingar mot
din drift. Exempelvis för kraftstationer, provrum, testriggar och valsverk.
Beräkningar
Beräkningar för motorer, växlar, kopplingar, rem- eller
kedjetransmissioner, rullningslager, stativ, fundament med mera.
Vibrationsmätning, laseruppriktning och balansering
Vibrationsmätningar och analys samt uppriktning av dina drifter. Mobil
balansering av roterande delar på plats eller balansering i vår maskin
(upp till 6 ton).
Teknisk support, statuskontroll av drivutrustning
Förutom vår egen kunniga och rutinerade personal har vi tillgång till
specialister hos våra leverantörer. Det betyder bästa tänkbara support
för dig. Vi undersöker din utrustning på plats och skapar en lösning
som du är nöjd med. Om du vill så finns vi sedan med som en långsiktig servicepartner för effektiv, ekonomisk och säker drift under många år.

Elektrisk drivteknik EDT AB
P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden
Tel: +46-(0)303-240410
e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se
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O CTO B E R 2 0 1 6

VARIABLE
FREQUENCY
DRIVE

APPLICATION
PUMP, FAN,
COMPRESSOR,
TRANSPORT

GEAR, BELT,
CLUTCH, BRAKE,
THROTTLE

MOTOR SYSTEM

MOTOR

MECHANICAL
EQUIPMENT

FLOW/
MOTION

Pumps and motors (under revision in the EU, under development in the USA).


The following policies for MDUs that are now under development or scheduled for revision provide
opportunities for improved alignment:
n

Fans (under revision in the EU, under development in the USA, under consideration in China).

For pumps, fans and compressors above 5 kW, many countries find it easier to define and
implement individual component regulations. While regulations for a MDU system is much more
complex and challenging to enforce, it offers the potential for greater energy savings.
n



Although regulators typically examine existing MEPS from other regions when preparing new
or revised regulations, there appears no structured way of sharing intelligence or co-ordinating
amongst regulators.
n

Compressors (under development in the EU and USA).

MEPS regulations specify the efficiency of the target application (e.g. pump, fan) and measurement
method, and when other components are present these are typically accounted for by default values
and/or calculated values. This may not encourage the most efficient MDUs.
n



The differences in product definitions and/or product categories, efficiency metrics, test methods,
how calculations are conducted, the specification of load and other parameters in national
regulations, hinder analyses and international comparisons.
n

Major findings

FIGURE 1: Motor Driven Unit definition. The purple boxes are components that are always part of a MDU

ELECTRICAL
POWER

MOTOR DRIVEN UNIT

This document summarises the first part of an investigation into policy options for harmonising
standards and regulations for Motor Driven Units (MDUs), focusing on pumps, fans and compressors.
Part 1 describes existing standards and regulations for MDUs in economies that account for 85% of
global motor system electricity use.

The global annual energy consumption of pumps, fans and compressors is estimated at 6,560
TWh, which is larger than the total electricity consumption of China. An MDU with energy efficient
individual components matched together to meet the required task is able to deliver energy
savings of 20% to 30%. Experience indicates that governments can stimulate the development and
adoption of more energy efficient components and MDUs through implementing Minimum Energy
Performance Standards (MEPS).

Motor systems are responsible for 47% of global electricity consumption. A Motor Driven Unit
converts electrical power into rotational mechanical power and may consist of the following
individual components: variable frequency drive, electric motor, mechanical equipment (gear, belt,
clutch, brake, throttle) and a driven application (pump, fan, compressor, transport) (see Figure 1).

Part 1: Analysis of standards and regulations for pumps, fans and compressors

Policy Guidelines for
Motor Driven Units
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4 countries have MEPS for pumps.
3 countries have MEPS for fans.
1 country has MEPS for compressors.

n
n
n

1.4%
1.2%
1.0%

Mexico
South Africa
Saudi Arabia

85%

% Global electricity use
by motor systems
covered by regulations

= regulations under development

= regulations in place

(Source: CLASP’s Global S&L Database, April 2016; World Bank 2014; IEA 2014.)

* Including Norway, Switzerland and Turkey

= regulations for domestic small fans

 = regulations for swimming pool pumps

n

Notes

0.2%

New Zealand

28%

2.3%
Canada

43%

2.5%

Brazil

60%

2.7%

Korea

76%

4.1%

Russia

1.0%

4.4%

Japan



5.0%

India

Australia

15.0%

EU28 *

Compressors

15.6%

Fans

USA

Pumps

% of global
electricity
use of motor
systems
28.3%

Motors

Presence of Regulations (*)

China

Region
(ranked by electricity use
of motor systems)

TABLE 1: Overview of existing regulations for MDUs in main economic regions

11 of the 14 countries studied have MEPS for motors.

n

As of 2016 (see Table 1):

This study covers the following economies, accounting for 85% of global electricity use: Australia,
Brazil, Canada, China, European Union (EU28 plus Switzerland, Norway and Turkey), India, Japan,
Korea, Mexico, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, South Africa and USA.
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Scope – the components included in the MDU;
Metrics – the determination of energy efficiency;
Methodology – how the different components are included: default values,
reference or test values, measured, calculated.

n
n
n

FIGURE 2: Fan-MDU: motor and fan
(Source: ebm papst, 2016)

The metrics and methodologies used to define efficiency within MEPS also differ between
countries. China uses input/output metrics in all types of MDU. In the EU and USA, the efficiency
metric used for clean water pumps is aligned (hydraulic pump efficiency), but there are differences
in the calculation methodology. For circulators the EU uses a relative efficiency index.

Regulation for compressors is in place in China, and includes the compressor itself. In the EU and
USA, regulations for air compressors are under development.

In China, both the regulation for industrial fans
and for centrifugal blowers consider only the
fan as an individual component; while the EU
considers all components within two different
regulations: one for “fans driven by motors”
and one for “ventilation units”. In the USA,
MEPS for industrial fans is under development.

For pumps, which are most widely covered
by MEPS, there are considerable differences
in scope. In China, regulation for clean
water pumps considers only one individual
component, the impeller of a pump. The EU
has two separate regulations for circulators
and clean water pumps. For circulators
the entire MDU of the integrated product
is included; while for clean water pumps
only the bare pump is included. In the USA
the entire MDU is considered in the pump
regulation, however, it applies to the MDU “as
manufactured”, i.e. this may include the bare
pump, the motor and pump or the variable
frequency drive, motor, pump.

There is a wide spectrum of product definitions in regulations for MDUs (within the
categories pumps, fans and compressors). Some of this is explained by differences in climate
and domestic markets (e.g. swimming pool pumps, fan systems, air conditioners), others by
differences in the type of technology base used by local manufacturers (e.g. fans together with
motor and without).

Product Definitions – how MDUs are defined.;

n

The MEPS for each type of MDU (within the categories pumps, fans and compressors) show
significant differences across countries regarding the:

The current variety of regulated performance requirements across regions impairs the
international trade of products. The use of different terminology and definitions related to
MDUs across regions makes it difficult to compare standards and regulations applied in different
countries and can lead to confusion.

Local Variations in MDU Regulations

Policy Guidelines for Motor Driven Units - Part 1
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FIGURE 3: Three pump-MDUs. Composition of one unit
(from left to right): pump, mechanical equipment (clutch), motor
(Source: Impact Energy, 2016)

This summary is based on a full report published in October 2016. The IEA Technology Collaboration Programme on Energy Efficient End Use Equipment has made its best
endeavours to ensure the accuracy and reliability of the data used herein, however makes no warranties as to the accuracy of data herein nor accepts any liability for any
action taken or decision made based on the contents of this report.

is available here

 A copy of the full report

Further Information

Further analysis will be undertaken to identify in more detail the differences of the standards
and policies under development, in effect or under revision, in Part 2 of this study. An action
plan will be formulated for advancing and harmonising MDU standards and regulations, covering
components and MDUs and how to formulate policies for MDUs in new installations. The focus will
be on those MDUs where most impact can be expected in the short term, and where regulators are
aiming to develop or revise existing MEPS.

Part 2 of this Study

As countries/regions (EU, US)
seek to establish minimum
efficiency requirements for
complete MDUs, they also
consider appropriate testing,
calculation methods and
performance requirements.
International standards for
complete MDUs are not
as advanced as for MDUcomponents and the need
for further work in this area is
evident, as illustrated by the
development of ISO 12759
standard for fans, which
originated from the EU regulations
for circulators and fans.

Many regulations for MDU-components (like motors, pumps) build on international IEC and ISO
standards to define testing methods and performance classifications. In some cases countries
adopt these standards without change into national standards, in other cases countries make
alterations depending on specific national circumstances.

The Roll of International Standards

Policy Guidelines for Motor Driven Units - Part 1
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