Novo, v EU enotno označevanje energijske učinkovitosti

Hladilniki, televizorji in pralni stroji se že
nekaj let označujejo z nalepko energijske učinkovitosti. Sedaj postaja takšno
označevanje obvezno tudi za ogrevalno tehniko. V bodoče se bodo z energijsko nalepko
označevale ne le posamezne komponente
ogrevalnega sistema - proizvajalec toplote in
ogrevalnik sanitarne vode - temveč tudi kompleten ogrevalni sistem.

Boljši pregled porabe energije: nalepka
energijske učinkovitosti za ogrevalne
sisteme
Novo označevanje ogrevalne tehnike z
energijskimi nalepkami temelji na smernicah
in uredbah EU. To pomeni, da je označevanje
v celotni Evropski uniji enotno urejeno, in
izračun se izvede na osnovi postopkov, ki jih je
definirala komisija EU. To vam daje osnovo za
primerjavo in vam tako pomaga pri odločitvi,
za kakšen in kateri ogrevalni sistem se boste
odločili pri novogradnji ali prenovi vašega
starega ogrevalnega sistema.

Vse iz ene roke: usklajeni
ogrevalni sistemi za večjo učinkovitost
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Nalepke energijske učinkovitosti nudijo dobro
orientacijsko pomoč. Vendar odločitve za
nakup ogrevanja ni priporočljivo sprejeti le na
osnovi energijske nalepke. Ogrevalne naprave
so kompleksni sistemi, katerih učinkovitost
ni odvisna le od posameznega proizvoda,
temveč tudi od usklajenosti vseh komponent.
Nalepke proizvodov in njihov energijski
razred
Posamezne komponente ogrevalnega sistema
dobijo energijsko nalepko proizvoda. Za proizvajalce toplote je bila oznaka A++ določena
kot najvišji energijski razred in oznaka G kot
najnižji razred. Pri ogrevalnikih sanitarne vode
sega razpredelnica od A do G. Pri kombiniranih
napravah, ki služijo tako za ogrevanje prostorov, kot tudi sanitarne vode, izkazuje nalepka
dodelitev razreda za obe področji uporabe.
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Večja sporočilnost v primerjavi z nalepko
proizvoda : kombinirana nalepka
Ogrevalni sistemi so sestavljeni iz več
komponent, in vse komponente vplivajo na
učinkovitost celotnega sistema. Zato se
energijske nalepke proizvoda nadomestijo s
kombiniranimi nalepkami. Slednje označujejo
energijsko učinkovitost celotnega sistema.
Če so vse komponente ogrevalnega sistema
popolnoma usklajene, izkazuje kombinirana nalepka za celoten sistem pogosto višji
energijski razred kot ga imajo posamezne
komponente. Torej šele kombinirana nalepka
podaja informacijo, kateri energijski razred
dosega celotna ogrevalna naprava.
V sistemu učinkovitejša: usklajena
ogrevalna tehnika podjetja Viessmann
Viessmannov kompleten program nudi vse
komponete iz ene roke. Vsi deli so med seboj
usklajeni, tako da ogrevalni sistem v praksi
dosega najvišjo učinkovitost. Radi vam bomo
svetovali.
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Kombinirana nalepka

Viessmann d.o.o.
C. XIV.divizije 116a
2000 Maribor
Telefon 02 480 55 50
Telefaks 02 480 55 60
www.viessmann.si
Vsebina podlega avtorski zaščiti. Kopiranje in drugačna
uporaba je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

