
Przepisy Dyrektywy ErP

My również przestrzegamy nowych zasad, zgodnie z którymi 

wszelkie urządzenia służące do ogrzewania pomieszczeń, do 

wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz wieloźródłowe systemy 

grzewcze wprowadzone do obrotu po 26. września 2016, muszą 

spełniać wymagania w zakresie projektowania przyjaznego dla 

środowiska, a także posiadać stosowną etykietę.

Dyrektywy Ekoprojekt 2009/125 / WE i Etykiety energetyczne 

2010/30 / WE opierają się na czterech rozporządzeniach: 

Nr 811 i Nr 812 - regulują oznakowanie etykietami efektywności 

energetycznej urządzeń grzewczych na podstawie ich całkowitej 

i sezonowej wydajności w celu zapewnienia konsumentom 

informacji i umożliwienia ich porównania; 

Nr  813 i Nr 814 - regulują minimalne wymagania eksploatacyjne 

i emisyjne w celu zapewnienia przyjaznego środowisku 

projektowania produktów związanych z energią. 

Dodatkowo określono ścisłe limity poniżej których należy stosować 

nowe przepisy:

Bongioanni Polska służy pomocą swoim Klientom w doborze właściwego produktu, czy zaprojektowaniu całego systemu, 

w tym kompleksowego, jak i dystrybutorom, instalatorom oraz innym osobom mającym bezpośredni kontakt z Klientem 

końcowym w zakresie wszelkich informacji, niezbędnych do właściwego wywiązania się z nałożonych na nich obowiązków.

Nowe zasady, ustanowione przez Komisję Europejską w ramach Dyrektywy 

ErP (tj. Energy related Products - produkty związane z energią), dotyczą 

energooszczędnego projektowania oraz oznaczania etykietą efektywności 

energetycznej produktów związanych ze zużyciem energii.

Norma Rodzaj urządzenia Limit Produkty

Rozporządzenie  811

Urządzenia tylko c.o. lub c.o + 

c.w.u. 

Moc nominalna do 

70kW

 · re

 · Ogrzewacze wykorzystujące paliwa  gazowe lub  płynne 

 · Pompy ciepła 

 · Niskotemperaturowa pompa ciepła 

 · Kogeneracyjne
Rozporządzenie  813

Moc nominalna do 

400kW

Rozporządzenie  812

Urządzenia przeznaczone do

wytwarzania c.w.u.

Moc nominalna 70kW 

dla zasobników do 

500l

 · Podgrzewacze tradycyjne 

 · Podgrzewacze słoneczne 

 · Podgrzewacze z pompą ciepła 

 · Zasobniki c.w.u.
Rozporządzenie  814

Moc nominalna 

400kW dla 

zasobników do 2000l

ERP 
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Etykieta energetyczna

Treść etykiety jest dostosowywana do każdego rodzaju produktu - od prostego urządzenia, przeznaczonego wyłącznie 

do ogrzewania, aż do wieloźródłowych, kompleksowych systemów, obejmujących ogrzewanie i wytwarzanie ciepłej wody 

użytkowej.

Etykieta energetyczna została wprowadzona w celu umożliwienia Klientowi 

końcowemu pozyskania większej wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej 

urządzenia lub systemu ogrzewania, a tym samym zwiększenia jego świadomości 

co do posiadanego przez niego systemu grzewczego w zakresie oszczędności 

energii.

Etykieta zawiera informację o klasie energetycznej produktu, pokazaną za pomocą  

kolorowej skali efektywności sezonowej od A++ do G, oraz informacje dodatkowe, 

takie jak moc grzewcza i poziom hałasu.

Esempio di etichetta per una generica caldaia per riscaldamento ambiente. 

Sono riportati:

Przykład etykiety dla typowego kotła c.o.

Zawartość:

• logo lub nazwa dostawcy;

• nazwa handlowa dla bezpiecznej   

identyfikacji;

• symbol “tylko c.o.”;

• wskazanie klasy sezonowej    

efektywności energetycznej dla c.o.;

• poziom hałasu wewnątrz;

• moc znamionowa.

Przykład etykiety dla kompleksowego systemu, 

obejmującego kocioł c.o. i c.w.u., zintegrowany z instalacją 

solarną.

Zawartość:

 · logo lub nazwa dostawcy;

 · nazwa handlowa dla bezpiecznej identyfikacji

 · symbole “tylko c.o.” oraz „c.w.u.”;

 · wskazanie klasy sezonowej efektywności   

energetycznej dla c.o i c.w.u.;

 · podany profil obciążeń c.w.u.;

 · obecność w systemie kolektorów   

słonecznych, zasobników ciepłej wody,    

urządzeń do regulacji temperatury lub     

dodatkowego urządzenia grzewczego.


