Jaunais visā Eiropā vienotais energoefektivitātes marķējums

Ledusskapjus, televizorus un veļasmašīnas jau
vairākus gadus marķē ar energoefektivitātes
marķējumu. Tagad šis marķējums ir obligāts
arī apkures iekārtām. Gan atsevišķie komponenti – siltuma ģeneratori un ūdens sildītāji,
gan pilnībā nokomplektētās apkures iekārtas
turpmāk tiks marķētas ar energoefektivitātes
marķējumu.

Pārskatāmāks elektroenerģijas patēriņš:
energoefektivitātes marķējums apkures
sistēmām
Jaunais apkures iekārtu energofektivitātes
marķējums ir balstīts uz Eiropas savienības
(ES) direktīvām un regulām. Tas nozīmē,
ka marķēšana tiek regulēta visā Eiropā,
un aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz
procedūrām, kuras definējusi ES komisija.
Tas sniedz Jums iespēju salīdzināt un palīdz
izvēlēties, vai iegādāties jaunu, vai modernizēt
esošo apkures iekārtu.

Viss vienuviet:
saskaņotas apkures sistēmas ir
efektīvākas
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Energoefektivitātes marķējums palīdz labāk
orientēties. Tomēr, iegādājoties kādu apkures
iekārtu, iesakām Jums izdarīt izvēli ne tikai
pēc marķējuma. Apkures iekārtas ir sarežģītas
sistēmas, kuru efektivitāti ietekmē ne tikai
kāds atsevišķs produkts, bet arī tas, ka komponenti savstarpēji ir nevainojami saskaņoti.
Produktu marķējumi un to efektivitātes
klases
Apkures sistēmas atsevišķajiem komponentiem ir produkta marķējums. Siltuma
ģeneratoriem labākā efektivitātes klase
norādīta ar A++, sliktākā ar G. Ūdens sildītāju
efektivitātes skala noteikta no A līdz G.
Kombinētajās iekārtās, kuras izmanto gan
telpas sildīšanai, gan arī ūdens sildīšanai,
klasifikācija izdalīta katram pielietojuma
veidam atsevišķi.
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Nozīmīgāks par produkta marķējumu:
vienotais marķējums
Apkures sistēmas sastāv no vairākiem
komponentiem, un tie visi ietekmē visas
iekārtas efektivitāti kopumā. Tādēļ produktu
marķējumu papildina vienotais marķējums.
Tā apzīmē visas iekārtas energoefektivitāti.
Tādējādi, piemēram, Smart Home System var
paaugstināt apkures iekārtas efektivitāti.
Ja visi komponenti ir ideāli saskaņoti viens ar
otru, vienotais marķējums bieži vien uzrāda
augstāku energoefektivitāti, nekā atsevišķo
produktu marķējums. Tātad tikai vienotais
marķējums sniedz informāciju par to, cik
efektīva patiesībā ir apkures iekārta.
Sistēma ir efektīvāka: saskaņotas
Viessmann apkures iekārtas
Viessmann kompleksais piedāvājums piedāvā
visus apkures komponentus vienuviet. Visas
sastāvdaļas ir savstarpēji tik nevainojami
saskaņotas, ka apkures sistēma praksē sasniedz augstāku efektivitāti. Labprāt sniegsim
Jums konsultāciju.

Papildus siltuma
ražošanas iekārta
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