Az ErP-szabályozás és az energiacímke

Mindenki azt szeretné, hogy jó hatásfokú
fűtési rendszer melegítse otthonát.
Ebben segít az új energiahatékonysági címke.

Legyen Ön is felkészülve az ErP- és az új energiacímke-szabályozásra.
A Vaillant technológiája és egyedülálló szervizhálózata mindezt lehetővé
teszi mindenki számára.
Jó érzés jót tenni.
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Az ErP-szabályozás és az energiacímke

Egy cél, amin a Vaillant már hosszú ideje munkálkodik
Európai energiacíme Magyarországon is

2007 decemberében az Európai Unió az energiafelhasználást és a
klímavédelmet szem előtt tartva egy új rendeletcsomagot fogadott el,
melyet röviden ErP-nek (az energiával kapcsolatos termékek irányelve)
és ELD-nek (az energetikai osztályba való besorolás irányelve)
neveznek. Ezek fő célja olyan ambiciózus környezetpolitikai célok
elérése, mint például a CO2-kibocsátás jelentős mértékű csökkentése
az EU-ban 2020-ig.
Az ErP-irányelv rögzíti az energetikai hatásfokra vonatkozó előírásokat
és a kibocsátási küszöbértékeket, míg az ELD-irányelv előírja azt, hogy
az EU-ban eladott készülékeken speciális címke mutassa a készülék
energetikai osztályba való besorolását.
A mosógépekhez, illetve számos háztartási eszközhöz hasonlóan az új
energiacímke segíti a fogyasztókat a különböző fűtőkészülékek és
vízmelegítők energiaigényének az összehasonlításában. Ugyanakkor az
energiaosztályok közötti különbség nem az egyetlen szempont, amit
figyelembe kell venni a fűtőkészülék megvásárlásakor. Egy A++
besorolású kondenzációs készüléket nehéz összehasonlítani egy A++
besorolású hőszivattyús rendszerrel.
Az energiacímke nem helyettesíti a professzionális tanácsadást.
Továbbra is a tervező és a kivitelező feladata az épülethez kiépíthető
fűtésrendszerek kiértékelése, valamint ezen információk alapján a
megfelelő rendszer kiválasztása és megvalósítása.
Segítünk a szabályok megértésében
Az új szabályok, mint például az ErP és az ELD kezelését éppen olyan
egyszerűvé tesszük, mint fűtőrendszereink telepítését és
működtetését. Sokféle információval támogatjuk szakmai
partnereinket, aminek révén megkapják az összes szükséges tanácsot
ahhoz, hogy nagy hatásfokú, az egyedi igényekhez igazított
fűtőrendszereket tudjanak telepíteni.

ErP: Irányelv az energiát használó
termékekről
Az irányelv szabályozza a környezettudatos tervezést,
valamint a hatásfokra és a kibocsátásokra vonatkozó
minimális követelményeket.

ELD: Irányelv az energiacímkékről
Az irányelv szabályozza az energetikai osztályba való
besorolást megadó címkéket.
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Az energiacímke

Mit mutat meg az energiacímke?

Az energiacímke: a tüzelőanyag-hatékonyság látható bizonyítéka
Az alábbi illusztráció egy kombinált készülék energiacímkéjét mutatja be. Ez tartalmazza a fűtőkészülék hatásfok szerinti besorolásán

A hatékonyság jelölése

túlmenően az átfolyós vízmlegítés hatásfokát is. A csap szimbólum jelzi a vízmelegítés teljesítményét. A csapolási profil (itt: ‘L’) jelzi az
otthoni vízmelegítés teljesítményét a 3XS és XXL közötti osztályok alapján. A címke mutatja a zajkibocsátást és a névleges hőleadást is.
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I = A gyártó neve
Jövőbe mutató energiamegtakarítás

kombinált készülékekre. Az ErP-irányelv különböző minimális

Az intuitív kezeléssel párosuló díjnyertes termékkialakítás, a

hatékonysági követelményeket ír elő a különböző fűtési és

kiváló minőség és a kényelem nem a véletlen műve: több mint

melegvíz-előállítási technológiákra: 2015 szeptemberétől ezek

140 évnyi tapasztalattal és szakértelemmel a háta mögött a

a szabályok kötelezővé válnak, és tilos lesz a szabványnak nem

Vaillant a legjobb partner abban, hogy a legfejlettebb és a

megfelelő termékek elsődleges forgalomba hozatala.

A fűtőkészülék hatásfok szerinti besorolása

eladott valamennyi fűtőkészülékre és vízmelegítőre. Ez

használja, ezenkívül tartalmaz további információkat olyan

egyaránt vonatkozik a gáz- és olajtüzelésű kazánokra,

tényezőkről, mint a készülékek teljesítménye és zajszintje.
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A vízmelegítő hatásfok szerinti besorolása
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hőszivattyúkra, vízmelegítőkre és -tárolókra, valamint a

Mikor érkezik meg a hatékonysági címke?
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az EU tagországai. A címke a fűtőkészülékeknél az A++ és G
közötti, a vízmelegítőknél pedig az A és G közötti skálát

Vízmelegítő a csap szimbólummal
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Az ErP-irányelv kísérőjeként az új energiacímkét is bevezetik

A jövőben az új ErP-irányelv érvényes lesz az EU területén
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Helyiségfűtés

legmagasabb hatásfokkal működő fűtési rendszereket
biztosítsa Ön és családja számára.

II = A készülék neve és típusmegjelölése
I

A készülék teljesítménye
2015. 09. 26 – a jogilag
kötelező időszak kezdete
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Az új szabályozás egy kétéves átmeneti szakasz után 2015. szeptember 26-ától válik kötelezővé. 2015 előtt nem volt kötelező
ezen előírásoknak megfelelni. Ennek ellenére megkezdjük az előkészületeket a címke bevezetésére, hogy támogathassuk
partnereinket, és felkészítsük Önt is arra, hogy igény esetén tanácsokkal és információkkal lássuk el Önt.
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A rendszercímke

Érthetően mutatja a készülékkombinációkat.

Miért a Vaillant rendszere a legjobb választás?
A rendszerekben rejlő megtakarítási lehetőségek miatt.
Az energiacímkékről szóló új irányelv előírja, hogy nemcsak az egyes termékek, hanem fűtési rendszerek esetén is kötelező az energiacímke.
Ebből a szempontból a rendszer hatásfokát javító összetevők hozzáadása jelentős előnyökkel jár, mivel ezek beiktatásával nagyban lehet javítani
a rendszer besorolását. Egy kondenzációs készülékre épülő fűtési rendszer hatásfokát például napenergiát felhasználó összetevők és
szabályozók hozzáadásával lehet javítani, amelyek a besorolást is kedvezőbbé teszik. Az ilyen hasznos változtatásokat és fejlesztéseket a
rendszerek típusától függetlenül is el lehet végezni, de a rendszerkomponensek változását mindig új energetikai besorolásnak kell követnie.

A rendszercímke integrálja a fűtő/vízmelegítő rendszerekben használt összes
terméket és technikai megoldást.
A lehetséges kombinációk magukban foglalják a kiegészítő szolár összetevőket, a napenergiával
működő rendszereket, a szabályozórendszereket és a külső fűtőkészülékeket, például egy
hőszivattyút vagy kaszkádrendszer esetén egy kiegészítő fűtőkészüléket. A rendszer hatásfok
szerinti besorolását az összes felhasznált összetevő alapján kell meghatározni és megjeleníteni.
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Vaillant-szolgáltatások

Az új ErP-irányelv bevezetése számos kérdést
vetett fel. Azonkívül, hogy a Vaillant tudja az
összes választ, sokoldalú támogatásban is
részesíti szakmai partnereit és végfelhasználóit.
Oktatás az ErP és az energiacímke témáiról
A Vaillant speciáli tanfolyamokat tart szakmai és
kereskedelmi partnerei számára arról, hogyan
kezeljék az ErP és az energiacímke
szabályozását. A partnerek tudásának és
szakértelmének rendszeres felfrissítése szintén
központi eleme a Vaillant oktatási programjának.
Címkézőszoftver
Az ErP-irányelv bevezetése kapcsán a Vaillant
kifejlesztett egy szoftvert, amely segítséget
nyújt a rendszercímkék kiszámításához. A
szoftver azonnal elérhetővé válik, amint
közzéteszik a hatásfok szerinti besorolások
kiszámítására vonatkozó összes kötelező
részletet és előírást.
www.vaillant.hu
Az ErP-irányelvvel és a hatékonysági
címkézéssel kapcsolatos összes legfrissebb
információ és hír megtalálható honlapunkon. Ez
azt jelenti, hogy az általunk közölt sokféle
információ a nap 24 órájában az Ön
rendelkezésére áll.
Többet szeretne tudni?
A Vaillant honlapján részletes információt talál a
"Fűtési lexikon" címszó alatt a legfontosabb
kifejezésekről és azok magyarázatáról.

Mi teszi egyszerűvé az ErP- és az energiacímke-irányelv kezelését?

A Vaillant támogatása.

8/9

Növelje a hatásfokot

a Vaillant rendszereivel és összetevőivel!
Mindegy, hogy melyik Vaillant rendszert választja: a Vaillant fűtőrendszerei

Vaillant kondenzációs gázkészülékrendszerek

Vaillant melegvíz-tartály

meggyőző hatékonyságot, a megújuló energiaforrások sokoldalú használatát

Kiváló hatásfokú fűtőrendszerként a Vaillant korszerű

Állandó hőmérsékletű meleg víz várakozás nélkül: a Vaillant

és a kényelem új mércéjét kínálják. Ezenkívül a Vaillant lehetőségek

kondenzációs készülékei és rendszerei meggyőző

melegvíz-tartályai nagy hatásfokkal nyújtanak maximális

sokaságát ajánlja a meglevő fűtőrendszerek korszerűsítésére. Ilyenek például

teljesítményt nyújtanak bármilyen környezetben. A vonzó

kényelmet a lehető legjobb anyagoknak és a kiváló

a német gyártmányú napenergiás technológiák vagy az ultramodern,

beszerzési árak, a sokféle bővítési lehetőség a megújuló

szigetelésnek köszönhetően.

könnyen használható, alacsony energiafogyasztású szabályozórendszerek.

energiaforrások használatához és a kiemelkedő kényelem
a Vaillant kondenzációs gázkészülék rendszereit a legjobb
választássá teszik sok építkező és felújító számára.

auroTHERM napenergiás rendszer
A nap tiszta energiát szolgáltat, ingyen. A napkollektoros

Vaillant rendszerszabályozó
Minden fűtőrendszer csak annyira jó, amennyire a

vízmelegítő-rendszerek képesek az Ön melegvíz-igényének

szabályozója. A Vaillant szabályozói menedzselik a

akár 50-70%-át előállítani. A Vaillant kifizetődő és

megújuló forrású energia betáplálását, valamint jelentős

könnyen telepíthető auroTHERM napenergiás rendszere az

energiamegtakarítást és kényelmi programokat kínálnak.

Ön fűtőrendszerének is a lehető legjobb rásegítést adhatja

Ugyanakkor teljes körűen bővíthetők, és egyetlen

ebből a kimeríthetetlen energiaforrásból. Az, hogy a

gombnyomással működtethetők.

aroTHERM, flexoTHERM, flexoCOMPACT és geoTHERM hőszivattyúk

meglevő Vaillant fűtőrendszerből a lehető legjobbat

Ha a megújuló energiaforrások használatáról van szó, a hőszivattyúk egyszerűen verhetetlenek. Ezek a hőt a talajvízből, a

lehessen kihozni, a terület nagyságától és a helyi

talajból és a környezeti levegőből vonják ki, képesek az Ön fűtési energiaigényének 75%-át fedezni káros anyagok

klimatikus viszonyoktól függ.

kibocsátása nélkül, ingyen. A Vaillant által gyártott magas minőségű hőszivattyúk hatásfoka kiváló. Utolérhetetlen
lehetőséget kínálnak a fűtés, melegvíz-készítés és hűtés egyedülálló kombinációja révén.
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Vaillant Saunier Duval Kft. - Vaillant Márkaképviselet
1117 Budapest
Hunyadi János út 1.
Telefon: +36 (1) 464-7800
Fax: +36 (1) 464-7801
www.vaillant.hu
info@vaillant.hu

Vaillant forródrót. Fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából. Minden műszaki kérdésre a kompetens a Vaillant műszaki
csapatának kompetens szakemberei adnak azonnali választ a +36 (1) 464 7824-es számon hívható Vaillant forródróton.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a prospektusban közölt információkban, termékképekben és műszaki tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A gyártó fenn tartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a prospektusban szereplő termékek bármely részletét, színét és méretét. Emellett mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a katalógusban közöltek megfeleljenek a valóságnak. Ez a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről
senki számára. Vásárlóinknak azt tanácsoljuk, hogy vásárlás előtt minden esetben tájékozódjanak a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünknél.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

