Artykuï promocyjny

EfektywnoĂÊ energetyczna urzÈdzeñ grzewczych

– zmiany juĝ niebawem wbPolsce
Wb dzisiejszych czasach dbaïoĂÊ ob Ărodowisko naturalne ib oszczÚdnoĂÊ energii to juĝ
nie chwilowy trend, ale przede wszystkim
koniecznoĂÊ. Podobnie jak w przypadu branĝy AGD, równieĝ urzÈdzenia grzewcze zostanÈ poddane rewolucji energetycznej. DziÚki
etykiecie, która pojawi siÚ przy produktach,
konsumenci bÚdÈ mogli wbprosty sposób porównaÊ iboceniÊ jakoĂÊ ibefektywnoĂÊ energetycznÈ urzÈdzeñ.
DWIE WA¿NE ZMIANY
Od 26 wrzeĂnia 2015 roku urzÈdzenia wprowadzane na rynek europejski ibwykorzystywane
do ogrzewania pomieszczeñ oraz przygotowania ciepïej wody uĝytkowej bÚdÈ musiaïy speïniaÊ okreĂlone wymogi wbzakresie efektywnoĂci
energetycznej. Co wiÚcej, uzyskanie informacji
obklasie efektywnoĂci energetycznej produktu
lub zestawu uïatwi etykieta energetyczna, która
bÚdzie musiaïa znaleěÊ siÚ przy kaĝdym urzÈdzeniu. TakÈ etykietÚ wszyscy juĝ rozpoznajÈ
zbnp. lodówek, zmywarek, czy pralek.
OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE
PRODUKTÓW
Nowe prawo zdecydowanie dziaïa na korzyĂÊ
klienta – umoĝliwi ïatwiejszy dobór urzÈdzenia pod kÈtem jego efektywnoĂci ibenergooszczÚdnoĂci. Produkty Immergas speïniajÈce

wymagania okreĂlone wbDyrektywie ErP bÚdÈ
oznaczone symbolem oraz nazwÈ ErP iboznakowane etykietÈ efektywnoĂci energetycznej.
BÚdÈ one dostÚpne wbofercie Immergas wczeĂniej niĝ wynika to zbobowiÈzujÈcych przepisów (przed 26.09.2015), dziÚki czemu uĝytkownicy naszych produktów bÚdÈ mieli moĝliwoĂÊ
zapoznania siÚ zbich nowymi cechami ibwybór
optymalnego dla siebie rozwiÈzania.
DORADZTWO WbPUNKTACH SPRZEDA¿Y
Sprawne wdroĝenie nowych wymagañ to
przede wszystkim czytelna informacja, jak
równieĝ kompetentny personel, gotowy do odpowiedzi na wszelkie pojawiajÈce siÚ pytania.
Wb ramach przygotowañ do wprowadzenia
zmian Immergas juĝ dziĂ zapewnia szeroki
dostÚp do informacji ibszkoleñ dla sprzedawców ibinstalatorów, gdzie wyjaĂniamy szczegóïowo jak speïniÊ wymogi dyrektyw dotyczÈcych ErP ibznakowania.
URZkDZENIA WbZESTAWACH
WbkontekĂcie nowych przepisów nadrzÚdnym
celem tworzenia zestawów jest poprawa efektywnoĂci wykorzystywania energii potrzebnej
wbbudynku oraz pozyskiwanie energii odnawialnej, co skutkuje podniesieniem klasy efektywnoĂci energetycznej zbA+, dla samego kotïa, do np. A+++ dla zestawu zbkolektorami

sïonecznymi ib pompÈ ciepïa. TworzÈc kompletny system grzewczy wboparciu obprodukty
Immergas otrzymujemy rozwiÈzanie zapewniajÈce jeszcze wiÚkszÈ oszczÚdnoĂÊ!
Niezwykle istotne ibprzydatne informacje odczytamy na podstawie etykiety energetycznej
zestawu. BÚdzie okreĂlaïa klasÚ energetycznÈ
caïego systemu, jednoczeĂnie podajÈc informacje objego elementach skïadowych, które majÈ
bezpoĂredni wpïyw na poprawÚ efektywnoĂci energetycznej zestawu.
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ETYKIETA ENERGETYCZNA
określa podstawowe funkcje urządzeń i ich wydajność
jednoznacznie umożliwia porównanie poszczególnych rodzajów
urządzeń o tym samym przeznaczeniu, takich jak kotły grzewcze,
pompy ciepła czy podgrzewacze
ciepłej wody użytkowej
umożliwia wybór urządzenia
przez konsumenta, biorąc pod
uwagę nie tylko sprawność urządzenia i komfort użytkowania, ale
co najważniejsze, przyszłe koszty
eksploatacji

WiÚcej na temat ErP na stronie www.immergas.com.pl
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