ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ
Сушилни машини
Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

kg

Номинален
капацитет
в кг за стандартната
програма за
памук при
пълен товар.

Електрически бойлери
Пиктограма за
вида на уреда
(в случая кондензационна
сушилня).

Ниво на шума
в децибели
по време на
сушене.

Веметраене
в минути
на цикъла за
стандартната
програма за
памук при пълен
товар.

Клас на ефективност
на кондензацията
(А – най-голяма ефективност, G – най-ниска
ефективност).

Функционалното
предназначение за
подгряване на вода,
включително обявеният
товаров профил.

Годишната
консумация
kWh/annum на енергия
в kWh на
година.

Kлас на
ефективност на
почистването на твърд под (А
– най-голяма ефективност, G – най-ниска
ефективност).

Kлас на
обратно
изпускане
на прах
(А – най-голяма ефективност, G – най-ниска
ефективност).
Ниво на
шума в
децибели.

Абсорбатори
Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

Клас на
газодинамична
ефективност
(А – най-голяма
ефективност,
G – най-ниска
ефективност).

Kлас на ефективност на
филтриране
на мазнини (А
– най-голяма
ефективност,
G – най-ниска
ефективност).

Ниво на шума
в децибели.

Kлас на
ефективност на
почистването на килими (А –
най-голяма ефективност, G – най-ниска
ефективност).

Прахосмукачките за
твърд под и прахосмукачките за килими се придружават
също от енергийни
етикети с малки модификации, указващи
предназначението им.

Клас на ефективност на
осветяване
(А – най-голяма
ефективност,
G – най-ниска
ефективност).

WXYZ

kWh/annum

YZ dB
Годишната консумация на
енергия в kWh на година.

Етикетът влиза в сила от
26 септември 2015 г.
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Прахосмукачки с общо предназначение
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Ниво на
шума в
децибели.
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Най-големите икономии на енергия и разходи се получават
от подмяната на уредите, които използват
най-много
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ци и фризери обикновено са най-големите
консуматори.
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Заменяйки 10-годишен хладилник с фризер с нов с енер5
гийно-ефективен уред
на практика можете да намалите
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изразходваната електроенергия на половина и така да
спестите от сметката за ток. Ако замените старата си
перална машина с нова с висок клас на енергийна ефективност може да спестите от сметките и за ток, и за вода.
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ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ
ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ
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Например, хладилниците с енергиен клас A+++ са с около
48 % по-енергоспестяващи, отколкото хладилниците от
енергиен клас A+, съответно със 60% по-енергоспестяващи от уредите от клас А.
Информацията в настоящата брошура не е правно обвързваща и се предоставя за
общи информационни цели. Тя се предоставя от Асоциация СЕСЕД България (сдружение
на производителите на електродомакински уреди). Членове на Асоциацията са: „Либхер
Хаусгерете Марица“ ЕООД, „Теси“ ООД, “БСХ Домакински Уреди България” EOOД, „Индезит Къмпани България” ЕООД, „Уърлпул България” ЕООД, „Горене България“ ЕООД и
Електролукс България.

www.ceced.eu

www.newenergylabel.eu

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ
• Производителите на електродомакински уреди са инвестирали милиони евро през последните години, за да повишат
енергийната ефективност на своите хладилни уреди, перални машини, съдомиялни машини и други уреди;

Етикети с енергийни класове от A+++ до D: използват се за
повечето видове уреди като хладилни уреди, охладители за
вино, перални машини, сушилни машини, съдомиялни машини,
фурни.

• Европейският съюз има система за етикетиране, която посредством разработените енергийни етикети за различните
видове домакински уреди, дава възможност за потребителя
да вземе информирано решение за покупка на домакински уред
като предоставя информация за консумацията на електроенергия и вода и други характеристики на уреда;

Етикети с енергийни класове A до G: използват се за битови
абсорабатори, електрически бойлери, прахосмукачки. За да
се даде възможност на пазара да се предложат уреди с по-висока енергийна ефективност, за всеки един от тези видове
уреди в срок от две години от влизането на сила на етикета
на върха на скалата трябва да се добавят и допълнителни
класове, както следва: за битови абсорбатори, на всеки две
години от 01.01.2016 г. нататък се добавя по един клас до
достигане на A+++; за прахосмукачките от 01.09.2017 ще
се прилага етикет със скала от A+++ до D; за бойлерите,
считано от 26.09.2017 г., трябва да се въведе допълнителен
клас А+.

• С помощта на енергийния етикет, потребителят може да
избере уреда с най-голяма енергийна ефективност и по този
начин да спести пари от сметките за ток и вода, както и
да допринесе за опазването на околната среда чрез намаляването на емисиите на въглероден двуокис и използването на
по-малко ресурси, като напр. електрически ток и вода.
Енергийният етикет е с еднакво оформление за всички държави членки на ЕС и езиково неутрален, информацията се предава с пиктограми, които заместват текста на различните
езици на Общността

Наименование на производителя
и модел
Черната стрелка означава класа
на енергийна ефективност на
дадения уред
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Цветните стрелки с буквените означения отразяват
различните класове енергийна
ефективност. Те се използват
за разграничаване на енергийно- ефективните продукти от
продукитите с ниска енергийна
ефективност като тъмнозеленият цвят е запазен за
обозначаване на класа с най-висока енергийна ефективност, а
червеният - за най-ниската
Годишната консумация на електрическа енергия на уреда

Пиктограмите обозначават
избрани характеристики и
експлоатационни качества на
различните уреди

Показаният тук етикет е етикетът за
хладилници с фризери.

Хладилни уреди
Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

Общ обем
на всички
отделения за
съхранение
на замразени
храни.

Общ обем на всички
отделения за съхранение
на храни (без отделенията за съхранение на
замразени храни).

Ниво на шума
в децибели.

След 1 юли 2012 всички хладилници с фризери на пазара
трябва да имат енергийна
ефективност еквивалентна на
клас А+ или по-висока.

Номинален
капацитет
в брой
стандартни
бутилки.

Ниво на шума
в децибели.

Електрически фурни
За всяко затворено отделение на битова електрическа фурна трябва
да има етикет.
Източник на
енергия за
битовата
фурна.

YZ L

Полезен
обем на отделението
в литри.

Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

Годишна консумация на вода в
литри за година,
(базирана на
220 цикъла
изпиране).

Номинален капацитет в kg за стандартната програма за памук при 60°C и пълен
товар или за стандартната програма
за памук при 40°C и пълен товар —
по-малката от двете стойности.
Ниво на шума в децибели през фазата на
центрофугиране на стандартната програма за памук при 60°C и пълен товар.

Клас на
ефективност
на сушене с
центрофугиране (А-най-голяма
ефективност,
G-най-ниска
ефективност).
Ниво на шума
в децибели
през фазата
на пране на
стандартната
програма за
памук при 60°C
и пълен товар.

От декември 2013 всички перални машини трябва да имат енергийна
ефективност еквивалентна на клас А+ или по-висока. Всички перални
машини с капацитет по-голям от 3 кг трябва да имат клас А на измиващо действие. Когато този факт е налице, на етикета не се отбелязва
класът на измиващо действие.

Съдомиялни машини

Охладители за вино
Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

Перални машини

Консумацията
на електроенергия за
един цикъл,
изразена в
kWh/ цикъл на
функцията (-ите) за нагряване
на затвореното отделение.

Годишната
консумация
на енергия
в kWh на
година.

Годишна консумация на вода в
литри за година,
(базирана на
280 стандартни
цикъла за измиване).

Номинален
капацитет,
изразен в брой
комплекти за
стандартния
цикъл на почистване.

Ниво на шума в
децибели.

Клас на ефективност на
подсушаване
(А-най-голяма
ефективност,
G-най-ниска
ефективност).

Всички съдомиялни
машини трябва да
имат A клас на почистващо действие.
Когато този факт е
налице, на етикета
не се отбелязва класът на почистващо
действие.

