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DWIE WA NE ZMIANY 
Od 26 wrze nia 2015 roku urz dzenia wpro-
wadzane na rynek europejski i wykorzystywa-
ne do ogrzewania pomieszcze  oraz przygoto-
wania ciep ej wody u ytkowej b d  musia y
spe nia  okre lone wymogi w zakresie efek-
tywno ci energetycznej. Co wi cej, uzyskanie 
informacji o klasie efektywno ci energetycznej 
produktu lub zestawu u atwi etykieta energe-
tyczna, która b dzie musia a znale  si  przy 
ka dym urz dzeniu. Tak  znamy ju  cho by
z bran y AGD, gdzie oznaczane s  ni  lodów-
ki, zmywarki, czy pralki. 

OZNAKOWANIE ENERGETYCZNE 
PRODUKTÓW 
Nowe prawo zdecydowanie dzia a na korzy
klienta – umo liwi atwiejszy dobór urz dze-
nia pod k tem jego efektywno ci i energoosz-
cz dno ci. Produkty Immergas spe niaj ce 
wymagania okre lone w Dyrektywie ErP b d
oznaczone symbolem oraz nazw  ErP i ozna-
kowane etykiet  efektywno ci energetycznej.

JESTE MY GOTOWI! 
Oferta kot ów kondensacyjnych Immergas obej-
muje zarówno nowe modele zgodne z wyma-
ganiami Dyrektyw, jak i ich dotychczasowe 

wersje, które b d  dost pne w punktach han-
dlowych na terenie ca ego kraju do wyczer-
pania zapasów. 

DORADZTWO W PUNKTACH SPRZEDA Y
Sprawne wdro enie nowych wymaga  to 
przede wszystkim czytelna informacja, jak 
równie  kompetentny personel, gotowy do 
odpowiedzi na wszelkie pojawiaj ce si  pyta-
nia. W ramach przygotowa  do wprowadze-
nia zmian Immergas ju  dzi  zapewnia szeroki 
dost p do informacji i szkole  dla sprzedaw-
ców i instalatorów, gdzie wyja niamy szcze-
gó owo jak spe ni  wymogi dyrektyw dotycz -
cych ErP i znakowania. 

URZ DZENIA W ZESTAWACH 
W kontek cie nowych przepisów nadrz dnym 
celem tworzenia zestawów jest poprawa efek-

tywno ci wykorzystywania energii potrzeb-
nej w budynku oraz pozyskiwanie energii od-
na¬wialnej, co skutkuje podniesieniem klasy 
efek¬tywno ci energetycznej z A+, dla samego 
kot a, do np. A+++ dla zestawu z kolektora-
mi s onecznymi i pomp  ciep a. Tworz c kom-
pletny system grzewczy w oparciu o produkty 
Immergas otrzymujemy rozwi zanie zapew-
niaj ce jeszcze wi ksz  oszcz dno !

Niezwykle istotne i przydatne informacje od-
czytamy na podstawie etykiety energetycznej 
zestawu. B dzie okre la a klas  energetyczn
ca ego systemu, jednocze nie podaj c informa-
cje o jego elementach sk adowych, które maj
bezpo redni wp yw na popraw  efektywno-
ci energetycznej zestawu. 

Wi cej na temat ErP: www.immergas.com.pl

W dzisiejszych czasach dba o  o ro-
dowisko naturalne i oszcz dno  ener-
gii to ju  nie chwilowy trend, ale przede 
wszystkim konieczno . Podobnie jak 
w przypadku bran y AGD, równie  urz -
dzenia grzewcze zostan  poddane rewo-
lucji energetycznej. Dzi ki etykiecie, która 
pojawi si  przy produktach, konsumen-
ci b d  mogli w prosty sposób porów-
na  i oceni  jako  i efektywno  ener-
getyczn  urz dze .

Rewolucja w bran y grzewczej

Immergas Polska Sp. z o. o.
ul. Dostawcza 3a

93-231 ód
tel. 42 649 36 00

biuro@immergas.com.pl
www.immergas.com.pl
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