
31l u t y  2 0 1 2  ( 0 2 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

ze wzrostu efektywności energetycznej kli-
matyzatorów. Oznacza to, że współcześnie 
produkowane urządzenia (z wyłączeniem 
klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych), 
osiągając coraz wyższą efektywność, znacz-
nie przekraczają poziomy wymagań dla kla-
sy A ustanowione dotychczas obwiązującą 
dyrektywą 2002/31/WE [7]. Konkluzja powyż-
sza wynika między innymi z przeprowadzo-
nych analiz zmian współczynników efektyw-
ności energetycznej jednostek oferowanych 
w Unii Europejskiej [8].
Istotne dla rynku wymagającego przedsta-
wiania jak najbardziej wiarygodnych cha-
rakterystyk stał się też fakt ustanowienia 
wymagań klasyfikacji zgodnie z poprzed-
nią dyrektywą klimatyzatorów jedynie przy 
uwzględnieniu pracy przy pełnym obciąże-
niu. Obecnie wymagania rozporządzenia 
obejmą takie tryby pracy, jak:
− tryb wyłączenia – gdy klimatyzator jest 
podłączony do zasilania i nie realizuje żadnej 
funkcji;

Nowe europejskie 
etykiety energetyczne  
dla klimatyzatorów

  Sebastian Wall*

  Jednym z elementów kształtujących ry-
nek tych urządzeń jest dostęp do wiarygod-
nej informacji pozwalającej konsumentom 
na dokonanie świadomego wyboru. W za-
kresie związanym z energią narzędziem ma-
jącym pozwolić na w miarę łatwe porówna-
nie charakterystyk dwóch wyrobów stały się 
etykiety efektywności energetycznej, używa-
ne pierwotnie jedynie w obszarze urządzeń
gospodarstwa domowego, a później konse-
kwentnie odnoszące się do coraz większych 
grup produktów odpowiedzialnych za zna-
czące wykorzystanie energii, w tym i wyro-
bów stosowanych w budownictwie [4].
Wprowadzenie nowego rozporządzenia wy-
nika bezpośrednio z rozwoju technologiczne-
go branży klimatyzacyjnej i w szczególności 

Zmniejszenie energochłonności stało się obecnie jednym z priorytetowych kierunków zmian, którym poddawana 
jest branża budowlana, rozumiana zarówno jako sektor krajowy, jak też szeroka gałąź gospodarki europejskiej. 
Trend ten wpisuje się w założenia ogólnych strategii Unii zmierzających do uzyskania w 2020 roku 20% poprawy 
efektywności energetycznej, zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych do 20% [1].
Budownictwo postrzegane jest w tym aspekcie jako obszar szczególnie istotny, z racji około 40% udziału  
w strukturze zużycia energii pierwotnej w UE [2]. Biorąc pod uwagę, iż 50-60% z tej wartości jest wykorzystywane 
na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków [3] szczególnego znaczenia nabierają właściwości i cechy 
wyrobów HVAC.

Zgodnie z Dyrektywą 2010/30/UE [5], Komisja 
Europejska przyjmuje akty delegowane  
w sprawie etykietowania produktów związa-
nych z energią (Energy related Products – 
ErP) mających znaczący potencjał oszczęd-
ności energii oraz przejawiających istot-
ne dysproporcje efektywności energetycz-
nej przy zachowaniu podobnych właściwości 
użytkowych. 
W dniu 6 lipca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej opublikowane zostało rozpo-
rządzenie Delegowane Komisji(UE) nr 626/2011 
z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrekty-
wę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego  
i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla klimatyzatorów [6]. 
Nowe rozporządzenie obejmie urządzenia za-
silane energią elektryczną o mocy chłodni-
czej nieprzekraczającej 12 kW. Nie stawia ono 
wymagań dla tych klimatyzatorów, w których 
powietrze nie jest wykorzystywane jako czyn-
nik przekazujący ciepło po stronie skraplacza 
lub parowacza, bądź po żadnej z wymienio-
nych stron.

Nowe rozporządzenie będzie stosowane 
od dnia 1 stycznia 2013 r., a urządzenia  
wprowadzone do obrotu przed tą datą 
muszą spełniać wymagania dotychcza-
sowej dyrektywy 2002/31/WE.

Wprowadzenie etykiet oznacza mniejsze 
zużycie energii elektrycznej 
Zgodnie z informacją zawartą w preambule 
rozporządzenia, Komisja Europejska spodziewa 
się, że skumulowany efekt wprowadzenia ety-
kietowania efektywności energetycznej zgod-
nego z rozporządzeniem 626/2011 i działania 
rozporządzenia wykonawczego dyrektywy 
2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczą-
cych ekoprojektu dla klimatyzatorów (nie zo-
stało dotychczas opublikowane) w postaci rocz-
nych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
wyniesie około 11 TWh do 2020 r., w porównaniu 
z prognozami zakładającymi niepodejmowanie 
żadnych aktywności w tym zakresie. 

Nowe etykietowanie według prawa 
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szczegółowej analizy zarówno rozwiązań wy-
korzystywanych na rynku, jak też poziomów 
właściwości wynikających z zastosowania 
BAT – najlepszych dostępnych technik.
Według nowych klasyfikacji wprowadzonych 
przez rozporządzenie 626/2011:
− Klimatyzatory typu „split”, klimatyzatory 
okienne i ścienne otrzymują nową skalę z kla-
sami od A do G i dodatkowym „+” uwzględ-
nionym na skali powyżej klasy A − co dwa 
lata od rozpoczęcia obowiązywania nowych 
wymagań, aż do osiągnięcia klasy A+++.
− W przypadku klimatyzatorów jedno- i dwu-

kanałowych będą stosowane wskaźniki efek-
tywności energetycznej dla stanu stałego 
obciążenia, z uwagi na brak na rynku urzą-
dzeń wyposażonych w inwertery. Klimatyza-
tory jedno- i dwukanałowe będą oceniane 
na podstawie skali od A+++ do D.
Nowe rozporządzenie nakłada na dostaw-
ców urządzeń obowiązek między innymi za-
pewnienia dla każdego klimatyzatora ety-
kiety zgodnej z wzorem, udostępnienia karty 

− tryb aktywny – tryb, w którym urządzenie 
realizuje funkcje ogrzewania lub chłodzenia;
− tryb wyłączonego termostatu – tryb pra-
cy, w którym urządzenie pracuje bez obcią-
żenia grzewczego lub chłodniczego – funk-
cja ogrzewania wiąże się z zabezpieczeniem 
przed wpływem niskiej temperatury ze-
wnętrznej;
− tryb czuwania – umożliwia ponowne uru-
chomienie trybu aktywnego;
− tryb włączonej grzałki karteru – tryb 
podgrzewania czynnika chłodniczego przed 
sprężarką.

Nowe rozporządzenie delegowane Komisji 
Europejskiej wprowadza dwie skale efektyw-
ności energetycznej powiązane bezpośred-
nio z realizowanymi funkcjami (chłodzenie 
lub ogrzewanie). W związku z tym, że klimaty-
zatory są wykorzystywane głównie w warun-
kach częściowego obciążenia (co nie było 
uwzględnione w poprzednich zasadach ety-
kietowania), przy wyznaczaniu współczyn-
ników efektywności energetycznej wyko-

rzystuje się metodę pomiaru efektywności 
sezonowej SEER i SCOP. Zasada ta nie do-
tyczy jednak klimatyzatorów jedno- i dwu-
kanałowych. Wykorzystanie metod pomia-
ru sezonowego pozwala na uwzględnienie 
zmniejszenia zużycia energii wynikającego 
między innymi z zastosowania inwertera, oraz 
rzeczywistych warunków eksploatacji klima-
tyzatorów.
Zmieniona metoda określania efektywno-
ści energetycznej oraz wdrażane środki wy-
konawcze dyrektywy w sprawie ekoprojektu 
pozwalają na określenie wyższych warto-

ści progowych dla najwyższej klasy energe-
tycznej niż ma to miejsce w przypadku kla-
sy A zgodnej z dyrektywą 2002/31/WE. Jako 
element stymulacji zachowań zarówno kon-
sumentów wymagających urządzeń o jak 
najwyższej klasie, jak i konkurencji pomię-
dzy samymi producentami, prowadzić ma to 
do transformacji rynku, a w perspektywie do 
spełnienia celów globalnych UE. Nowe kla-
sy zostały określone między innymi na drodze 

Klasa  
efektywności SEER SCOP

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,50 ≤ SCOP < 2,80
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Klasa  
efektywności 

energetycznej
Klimatyzatory dwukanałowe Klimatyzatory jednokanałowe

EER rated COP rated EER rated COP rated
A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60
A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60
A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10
A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60
B 2,60 ≤ EER < 3,10 2,60 ≤ COP < 3,10 2,60 ≤ EER < 3,10 2,00 ≤ COP < 2,30
C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00
D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80
E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60
F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40
G < 1,40 < 1,60 < 1,40 1,20 ≤ COP < 1,40

Tabela 1  Klasy efektywności energetycznej 
klimatyzatorów z wyjątkiem klimatyzatorów dwu-  
i jednokanałowych Tabela 2  Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów dwu- i jednokanałowych

z nami   
odzyskasz najwięcej
www.bartosz.com.pl

rekuperatory spiralne  
przeciwprądowe

centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepła

Dom energooszczędny bez wentylacji mecha-
nicznej nie oddycha. Zastosowanie tradycyj-
nej wentylacji grawitacyjnej nie rozwiązuje 
problemu. Tylko wentylacja mechaniczna za-
pewnia w sposób kontrolowany i optymalny 
czyste (przefiltrowane), świeże powietrze w 
każdym budynku, ograniczając straty energii 
związane z niekontrolowaną wymianą. Jeśli 
inwestując w energooszczędność w trakcie 
budowy domu, liczymy na niskie rachunki za 
ogrzewanie w przyszłości, do wentylacji me-
chanicznej powinniśmy dodać odzysk ciepła 
(rekuperację).

Co powinno wyróżniać  
dobry system rekuperacyjny?

wysoka sprawność odzysku ciepła przy ilości 
powietrza nawiewanego do wywiewanego  
w stosunku 1 : 1
odporność rekuperatora na szronienie
szczelność wymiennika - nie dopuszcza do 
mieszania się powietrza zużytego (wywiewa-
nego) z czystym (nawiewanym) 
duża powierzchnia wymiany oraz długa droga 
przepływu obu strumieni powietrza
przeciwprądowy przepływ powietrza przez 
wymiennik
sterowanie automatyczne, dostosowujące 
intensywność wymiany powietrza do rzeczy-
wistych potrzeb.

Dlaczego BARTOSZ?

Spiralny wymiennik ciepła BARTOSZ charak-
teryzują:
wysoki rzeczywisty odzysk ciepła na pozio-
mie 85-92%, dzięki dużej powierzchni wy-
miany ciepła
odporność na szronienie (wyższa niż w przy-
padku innych wymienników)
szczelność 99,9% 
prosta konstrukcja wymiennika oparta o spi-
ralno-przeciwprądowy przepływ powietrza 
(brak części ruchomych, pewność działania)
automatyka sterująca pracą układu opraco-
wana specjalnie z myślą o rekuperatorach 
Bartosz, z szeregiem funkcji dodatkowych

wentylacja@bartosz.com.pl
www.bartosz.com.pl  
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(artykuł ukazał się w miesięczniku  
„Energia i Budynek” 12/2011)  

produktu (zgodnie z załącznikiem IV), udo-
stępniania dokumentacji technicznej w for-
mie elektronicznej na żądanie Komisji Eu-
ropejskiej lub państw członkowskich oraz 
uwzględnienia klasy energetycznej w mate-
riałach reklamowych i promocyjnych. Dys-
trybutorzy klimatyzatorów są z kolei od-
powiedzialni za dopilnowanie spełnienia 
powyższych obowiązków przez dostawców. 
Zgodnie z treścią załącznika VII, badania  
i obliczenia określające klasę urządzenia 
mają być wykonywane zgodnie ze zharmo-
nizowanymi normami, do których odniesienia 
są opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
UE, lub przy użyciu innych wiarygodnych, do-
kładnych i powtarzalnych metod odzwiercie-
dlających aktualny stan wiedzy i charaktery-
zujących się niską niepewnością.
Podczas określania sezonowego zużycia 

energii, wskaź-
nika sezonowej 
efektywności 
energetycz-
nej (SEER) oraz 
wskaźnika sezo-
nowej efektyw-
ności (SCOP) 
mają zostać 
uwzględnione:
− sezonowość 
w Europie (ta-
bela 1 załącz-
nika VII do roz-
porządzenia 
626/2011);
− warunki ob-
liczeniowe od-
niesienia (tabela 
3 załącznika VII 
do rozporządze-
nia 626/2011);

− zużycie energii elektrycznej dla wszystkich 
odpowiednich trybów pracy (tabela 4 za-
łącznika VII do rozporządzenia 626/2011);
− efekt obniżenia efektywności energetycznej 
spowodowany działaniem klimatyzatora w try-
bie „on/off” w zależności od rodzaju sterowania 
wydajnością chłodniczą lub grzewczą;
− korekty wskaźników sezonowej efektyw-
ności energetycznej w sytuacjach, gdy ob-
ciążenie grzewcze przekracza wydajność 
grzewczą klimatyzatora;
− ewentualne wykorzystanie podgrzewacza 
rezerwowego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w studium 
[8] dopuszczana przez poprzednio obowią-
zującą dyrektywę 15% tolerancja odchył-
ki deklarowanych wartości współczynników 
efektywności energetycznej od wartości ob-
liczonej podczas weryfikacji w ramach pro-
cedur nadzoru nad rynkiem, pozwalała pro-
ducentom na deklarowanie klas wyższych, 
niż wynikało to z rzeczywistych właściwo-
ści urządzenia. Nowe rozporządzenie zmniej-
sza wartość dopuszczalnej tolerancji do 10% 
wskaźników dla klimatyzatora jedno- lub 
dwukanałowego i do 8% dla wskaźników sta-
nowiących podstawę klasyfikacji dla pozo-
stałych urządzeń.
Istotnym elementem mającym poprawić 
świadomość ekologiczną użytkowników jest 
też umieszczenie na karcie produktu obo-
wiązkowej informacji o zastosowanym czyn-
niku chłodniczym i jego oddziaływaniu na 
środowisko (wskaźnik GWP) oraz o poziomie 
emitowanego hałasu.
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