Проект

НАРЕДБА
за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на
енергия и на други ресурси
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за предоставяне на информация на потребителите, чрез етикети и
информационни листове, относно консумацията на енергия и на други ресурси, както и на
друга информация, за продукти свързани с енергоотреблението (ПСЕ);
2. задълженията на лицата, които пускат на пазара и/или пускат в експлоатация продукти
по т. 1 и на търговците за осигуряване и за поставяне на етикети на тези продукти.
Чл. 2. Наредбата се прилага за ПСЕ, които при употреба оказват значително пряко или
непряко въздействие върху консумацията на енергия и когато е приложимо, на други
основни ресурси.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. ПСЕ втора употреба;
2. превозни средства за пътници или товари;
3. табелите с информация за техническите характеристики на ПСЕ или други подобни
табели, закрепвани към ПСЕ, които са свързани с безопасното им използване.
Чл. 4. (1) Информацията по чл. 1, т. 1, за ПСЕ, предложени за продажба, отдаване под
наем, лизинг или изложени за потребителите пряко или непряко с помощта на средства за
дистанционна продажба, включително интернет, се предоставя в съответствие с
изискванията на приложимите делегирани регламенти, приети съгласно чл. 10 на
Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година
относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти,
свързани с енергопотреблението (ОВ, L 153, 18.06.2010 г., стр. 4) или съгласно
приложимите изисквания на раздели ІІІ – Х на наредбата.
(2) За ПСЕ, предназначени за вграждане или монтиране, информация се предоставя само
когато такава се изисква от приложимия делегиран регламент;
(3) Всяка реклама за конкретен модел ПСЕ, който е обхванат от делегиран регламент,
включва информация относно енергийния клас на продукта, когато се предоставя
информация за енергопотреблението или цената;
(4). Всички рекламни материали с техническа информация относно ПСЕ, в които се
описват конкретни технически показатели на продукта, включително технически
ръководства и брошури на производителя, отпечатани или онлайн, предоставят на
потребителите необходимата информация относно консумацията на енергия или включват
информация относно енергийния клас на продукта.
Раздел IІ
Задължения на лицата, които пускат на пазара и /или пускат в действие ПСЕ и на
търговците
Чл. 5. (1) Лицата, които пускат на пазара и/или пускат в действие ПСЕ, са длъжни да
осигурят етикети и информационни листове на български език за консумацията на
енергия и други ресурси и допълнителна информация за продуктите по чл. 2, в
съответствие с приложимите изисквания на делегираните регламенти и наредбата.
(2) Информационният лист е част от съдържанието на всички технически проспекти за
ПСЕ. Когато такива технически проспекти не се осигуряват от лицата по ал. 1, те трябва
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(3) Лицата по ал. 1 са отговорни за достоверността на информацията в етикетите и
информационните листове.
(4) Информацията от етикета и информационния лист може да бъде публикувана и
разпространявана без специалното съгласие на лицата по ал. 1.
Чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да предлага за продажба на потребителя продукти по
чл. 2 снабдени с етикети и информационни листове на български език, които отговарят на
пприложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукт по чл. 2 се предлага за продажба, търговецът поставя етикет на видно
място, в съответствие с изискванията на делегираните регламенти и на наредбата и
включва фиша в техническите проспекти за продукта или в другата литература, която
придружава продуктите.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 осигуряват безплатно на търговците необходимите етикети, като
са свободни да избират собствена система на снабдяване с етикетите.
(4) Когато търговец изпраща искане за етикети, лицето по чл. 5, ал. 1 е длъжно да
осигури своевременното доставяне на исканите от търговеца етикети.
(5) Когато продуктите се предлагат за продажба, отдаване под наем или лизинг, по начин,
който предполага, че потенциалните крайни потребители не могат да видят предлагания
продукт, търговецът осигурява на потребителите информацията, съдържаща се в етикета
и информационния лист на продукта преди те да го закупят. Начинът, по който етикетът,
информационният лист, или посочената върху етикета или в информационния лист
информация се предоставя на потенциалните крайни потребители се определя в
делегираните регламенти или в раздели ІІІ – Х.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 5, ал. 1 съставят техническа документация, която позволява да
се установи достоверността на съдържащата се в етикета и информационния лист
информация. За целта те могат да използват документация, изготвена по други
нормативни изисквания, за съответните продукти по чл. 2.
(2) Техническата документация по ал. 1 включва:
1. общо описание на продукта;
2. резултати от направени проектни изчисления, ако е необходимо;
3. протоколи от проведени изпитвания, включително и изпитвания, проведени от
нотифицирани органи, определени съгласно други приложими нормативни актове;
4. данни, с помощта на които различните модели могат да бъдат еднозначно
идентифицирани, в случаите когато количествени характеристики се използват за сходни
модели.
(3) Лицата по чл. 5, ал. 1 съхраняват документация по ал. 2 за период от 5 години след
производството на последното изделие и я предоставят на органите по чл.32 при
поискване.
(4) Лицата по чл. 5, ал. 1 осигуряват, при заявено искане, електронен вариант на
техническата документация по ал. 1 на Комисията за защита на потребителите (КЗП), на
компетентен орган на друга държава-членка на ЕС и на Европейската комисия, в срок от
10 работни дни от получаване на искането.
Раздел ІІІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови хладилни уреди
Чл. 8 (1) Етикетите, с които са снабдени домашните хладилници, замразителите, уредите
за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинациите между тях,
захранвани с електрическа енергия, наричани по-нататък „хладилни уреди”, се изготвят
съгласно приложение № 1, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на
хладилния уред.
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(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
хладилните уреди трябва да са в съответствие с приложение № 1, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 1, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на хладилните уреди се определят съгласно
приложение № 1, част ІV.
Чл. 9. (1) Изискванията по чл. 8 се прилагат за хладилните уредите и когато те се
продават не за домакински цели.
(2) Изискванията по чл. 8 не се прилагат за модели хладилни уреди:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
Чл. 10. (1) Информацията, изисквана по чл. 8, се определя в съответствие с
националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данните
за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2
на Директива на Комисията 94/2/ЕО от 21 януари 1994 г. прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови електрически
хладилници, замразители и техните комбинации (OВ, L 45, 17.02.1994 г., стр. 1).
(2) Когато информацията по отношение на определен комбиниран модел е определена
чрез изчисляване на основата на проектиране и/или екстраполация от други комбинации,
документацията включва подробности за тези изчисления и/или за проведените тестове
за проверка на точността на направените изчисления (подробности за математическия
модел за изчисляване и направените измервания за проверка на този модел).
Раздел ІV
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови перални машини
Чл. 11 (1) Етикетите, с които са снабдени битовите перални машини, захранвани с
електрическа енергия, наричани по-нататък „битови перални машини”, се изготвят
съгласно приложение № 2, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на
битовата перална машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите перални машини трябва да са в съответствие с приложение № 2, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 2, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите перални машини се определят
съгласно приложение № 2, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 2, части І-ІV, са дадени в приложение № 2, част V.
Чл. 12. (1) Изискванията на чл. 11 се прилагат за битови перални машини и когато те се
продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 11 не се прилагат за модели битови перални машини:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
3. без възможност за центрофугиране;
4. с отделни отделения за пране и центрофугиране (с двойни вани);
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Чл. 13. Информацията, изисквана по чл. 11, се определя в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 на
Директива на Комисията 95/12/ЕО от 23 май 1995 г. прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (OВ, L
136, 21.06.1995 г., стр. 1).
Раздел V
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови барабанни сушилни
машини
Чл. 14 Етикетите, с които са снабдени битовите барабанни сушилни машини, захранвани
с електрическа енергия, наричани по-нататък „битови барабанни сушилни машини”, се
изготвят съгласно приложение № 3, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре
на битовата барабанна сушилна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите барабанни сушилни машини трябва да са в съответствие с приложение № 3, част
ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 3, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите барабанни сушилни машини се
определят съгласно приложение № 3, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 3, части І-ІV, са дадени в приложение № 3, част V.
Чл. 15. (1) Изискванията по чл. 14 се прилагат за битови барабанни сушилни машини и
когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията по чл. 14 не се прилагат за модели битови барабанни сушилни машини:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
Чл. 16. (1) Информацията, изисквана по чл. 14, се определя в съответствие с
националните стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за
които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 на
Директива на Комисията 95/13/ЕО от 23 май 1995 г. прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови сушилни машини (OВ, L
136, 21.06.1995 г., стр. 28).
Раздел VІ
Етикетиране и предоставяне
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Чл. 17 (1) Етикетите, с които са снабдени битови комбинирани перални/сушилни машини,
захранвани с електрическа енергия, наричани по-нататък „битови комбинирани
перални/сушилни машини”, се изготвят съгласно приложение № 4, част І. Етикетът се
поставя отвън, отпред или отгоре на битовата комбинирана перална/сушилна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите комбинирани перални/сушилни машини трябва да са в съответствие с
приложение № 4, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 4, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите комбинирани перални/сушилни
машини се определят съгласно приложение № 4, част ІV.
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(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 4, части І-ІV, са дадени в приложение № 4, част V.
Чл. 18. (1) Изискванията на чл. 17 се прилагат за битови комбинирани перални/сушилни
машини и когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 17 не се прилагат за модели комбинирани перални/сушилни
машини:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
Чл. 19. Информацията, изисквана по чл. 17, се получава в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 на
Директива на Комисията 96/60/ЕО от 19 септември 1996 г., май 1995 г. прилагаща
Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови
комбинирани перални – сушилни машини (OВ, L 266, 18.10.1996 г., стр. 1).
Раздел VІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови миялни машини
Чл. 20 (1) Етикетите, с които са снабдени битовите миялни машини, захранвани с
електрическа енергия, наричани по-нататък „битови миялни машини”, се изготвят
съгласно приложение № 5, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре на
битовата миялна машина.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите миялни машини трябва да са в съответствие с приложение № 5, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 5, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите миялни машини се определят
съгласно приложение № 5, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 5, части І-ІV, са дадени в приложение № 5, част V.
Чл. 21. (1) Изискванията на чл. 20 се прилагат за битови миялни машини и когато те се
продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 20 не се прилагат за:
1. модели битови миялни машини, чието производство е преустановено преди 1 септември
2004 г.;
2. битови миялни машини, които могат да използват други източници на енергия.
Чл. 22. Информацията, изисквана по чл. 20 се определя в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 2 на
Директива на Комисията 97/17/ЕО от 16 април 1997 г., прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови миялни машини (OВ, L
118, 07.05.1997 г., стр. 1).
Раздел VІІІ
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови лампи
Чл. 23 (1) Етикетите, с които са снабдени битовите лампи, захранвани директно от
мрежата (нажежаеми лампи и компактни луминесцентни лампи с вграден баласт), и
битови луминесцентни лампи (включително тръбни и компактни луминесцентни лампи без
вграден баласт), наричани по-нататък „битови лампи”, се изготвят съгласно приложение
№ 6, част І. В случаите, когато един уред може да бъде взет „на части” от крайните
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потребители по смисъла на наредбата, „битова лампа” ще означава частта/частите,
която/които излъчва/излъчват светлина.
(2) Етикетът по ал. 1 се поставя, отпечатва или прикачва на външната страна на
индивидуалната опаковка на лампата. Нищо друго, което е поставено, отпечатано или
прикачено на индивидуалната опаковка на лампата, не трябва да скрива или да намалява
неговата видимост.
(3) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите лампи по чл. 51 трябва да са в съответствие с приложение № 6, част ІІ.
(4) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 6, част ІІІ.
(5) Класовете на енергийна ефективност на битови лампи по чл. 51 се определят съгласно
приложение № 6, част ІV.
Чл. 24. (1) Изискванията по чл. 23 се прилагат за битовите лампи и когато те се продават
не за домакински цели.
(2) Изискванията по чл. 23 не се прилагат за:
1. модели битови лампи, чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. битови лампи, които могат да използват други източници на енергия;
4. лампи със светлинен поток, по-голям от 6500 lm;
5. лампи с входна мощност, по-малка от 4 W;
6. рефлекторни лампи;
7. лампи, които се пускат на пазара, излъчващи светлина извън видимия диапазон (от 400
nm до 800 nm);
8. лампи, които се пускат на пазара като част от продукт, основното предназначение на
който не е да осветява; когато лампата се предлага за продажба, под наем или като
покупка на изплащане или е изложена отделно (например като резервна част), тя трябва
да отговаря на изискванията на наредбата;
Чл. 25. Информацията, изисквана по чл. 23 се определя в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 1, т. 4 на
Директива на Комисията 98/11/ЕС от 27 януари 1998 г., прилагаща Директива на Съвета
92/75/ЕЕО по отношение на енергийното етикетиране на битови лампи (OВ, L 71,
10.03.1998 г., стр. 1).
Раздел ІХ
Етикетиране и
климатизатори

предоставяне

на

стандартна

информация

за

битови

въздушни

Чл. 26 (1) Етикетите, с които са снабдени битовите въздушни климатизатори, захранвани
с електрическа енергия, така както са определени в БДС ЕN 814-1 и в БДС EN 255-1 или в
стандартите по чл. 28, наричани по-нататък „битовите въздушни климатизатори”, се
изготвят съгласно приложение № 7, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре
на битовия въздушен климатизатори така, че да се вижда ясно и да не е закрит.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите въздушни климатизатори трябва да са в съответствие с приложение № 7, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 7, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите въздушни климатизатори се
определят съгласно приложение № 7, част ІV.
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(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 7, части І-ІV, са дадени в приложение № 7, част V.
Чл. 27. (1) Изискванията на чл. 26 се прилагат за битови въздушни климатизатори и
когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 26 не се прилагат за модели битови въздушни климатизатори:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
9. с хладилна мощност, по-голяма от 12 kW;
10. работещи на принципа въздух-вода и вода-вода.
Чл. 28 Информацията, изисквана по чл. 26 се определя в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 2, т. 1, параграф 1
на Директива на Комисията 2002/31/ЕО от 22 март 2002 г., прилагаща Директива на
Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийнотото етикетиране на битови климатизатори
(OВ, L 86, 03.04.2002 г., стр. 26).
Раздел Х
Етикетиране и предоставяне на стандартна информация за битови електрически фурни
Чл. 29 (1) Етикетите, с които са снабдени битовите електрически фурни, захранвани с
електрическа енергия, включително фурни, които работят с прегрята пара, и фурни,
които са част от по-големи уреди, наричани по-нататък „битови електрически фурни” се
изготвят съгласно приложение № 8, част І. Етикетът се поставя отвън, отпред или отгоре
на битовата електрическа фурна така, че да се вижда ясно и да не е закрит.
(2) Съдържанието и форматът на информационните листове, които се изготвят за
битовите електрически фурни трябва да са в съответствие с приложение № 8, част ІІ.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 5, печатните материали, чрез които се извършват
предложенията за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане, такива като
писмени оферти, каталог за поръчки по пощата, реклама по интернет или други
електронни медии, включват цялата информация, посочена в приложение № 8, част ІІІ.
(4) Класовете на енергийна ефективност на битовите електрически фурни се определят
съгласно приложение № 8, част ІV.
(5) Еквивалентните термини на езиците на държавите - членки на Европейския съюз, на
тези, използвани в приложение № 8, части І-ІV, са дадени в приложение № 8, част V.
Чл. 30. (1) Изискванията на чл. 29 се прилагат за битови електрически фурни по ал. 1 и
когато те се продават не за домакински цели.
(2) Изискванията на чл. 29 не се прилагат за модели битови електрически фурни:
1. чието производство е преустановено преди 1 септември 2004 г.;
2. които могат да използват други източници на енергия;
3. които не попадат в обхвата на българските стандарти, които въвеждат хармонизирани
европейски стандарти за измервания, с помощта на които се получава информацията по
чл. 1, т. 1.
4. преносими фурни, които са част от уреди, различни от закрепени уреди, с тегло, помалко от 18 kg, при условие, че те са проектирани за вграждане;
5. които работят с пара.
Чл. 31. Информацията, изисквана по чл. 29 се определя в съответствие с националните
стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, данни за които са
публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 2, т. 1, параграф 1
на Директива на Комисията 2002/40/ЕС от 8 май 2002 г., прилагаща Директива на Съвета
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92/75/ЕЕО по отношение на енергийнотото етикетиране на битови електрически фурни
(OВ, L 128, 15.05.2002 г., стр. 45).
Раздел ХІ
Контрол
Чл. 32. Председателят на КЗП, или упълномощено от него длъжностно лице, осъществява
контрол за съответствието на пусканите на пазара продукти по чл. 2 с приложимите
изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
Чл. 33. (1) Не може да се забранява или ограничава пускането на пазара и/или пускането
в действие на продукти по чл. 2, ако са изпълнени приложимите изисквания на
делегираните регламенти и на наредбата.
(2) Когато продукти по чл. 2 са предложени за продажба, ще се смята, че представената
информация на етикетите и информационните листове съответства на приложимите
изисквания на делегираните регламенти и на наредбата, освен ако в резултат на
проверките, съгласно глава десета "Контрол" от Закона за защита на потребителите
(ЗЗП), не се установи несъответствие.
(3) Органите по чл. 32 могат да изискват от лицата по чл. 5, ал. 1 съставената техническа
документация съгласно чл. 7, ал. 2 за установяване на достоверността на информацията,
представена на етикетите и информационните листове, ако има съмнения за нарушаване
на приложимите изисквания на делегираните регламенти и на наредбата.
(4) В случаите по чл.192а, ал.2, т.3 от ЗЗП, КЗП уведомява Европейската комисия и
другите държави-членки за предприетите действия.
Чл. 34. (1) КЗП осъществява сътрудничество с компетентните органи на държавитечленки, които отговарят за прилагането на Директива 2010/30/ЕС, чрез взаимен обмен на
информация и предоставя информация на Европейската Комисия по въпроси, свързани с
прилагането на наредбата и на делегираните регламенти.
(2) При осъществяване на сътрудничеството по ал.1 КЗП осигурява сигурност и
поверителност на обработването информация и защита на чувствителната информация,
получена при тази процедура.
Чл. 35. Ежегодно в срок до 20 февруари председателят на КЗП предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма информация за предходната година за
изпълнението на чл. 5, чл. 6, чл. 7 и за прилагането на изискванията за поставяне на
етикети, изготвяне на информационни листа и предоставянето на информация при
дистанционните продажби по приложения от № 1 до № 8.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Продукт, свързан с енергопотреблението” (ПСЕ) е всяка стока, която при употреба
оказва влияние върху консумацията на енергия и която се пуска на пазара и/или се пуска
в действие в Европейския Съюз, включително части, които са предназначени за
вграждане в ПСЕ и обхванати от наредбата, които се предлагат на пазара и/или се пускат
в действие за крайните потребители като отделни части и чиито екологични показатели
могат да бъдат оценени независимо;
2. „Упълномощен представител” е физическо или юридическо лице, регистрирано на
територията на Европейския съюз, което е упълномощено от производител да действа от
негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с пускането на стоките на
пазара;
3. „Лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие ПСЕ” е производител или негов
упълномощен представител в Европейския съюз, вносител или всяко друго физическо или
юридическо лице, което пуска на пазара и/или пуска в действие ПСЕ от обхвата на
наредбата на пазара на Европейския съюз;
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4. „Пускане в действие” означава първото използване по предназначение на ПСЕ в
Европейския Съюз;
5. „Информационен лист” е информационна таблица с технически данни за ПСЕ;
6. „Други основни ресурси” са вода, химикали или други вещества, употребявани от ПСЕ,
обхванати от наредбата, при нормалното им функциониране;
7. „Допълнителна информация” е друга информация относно показателите и
характеристиките на даден ПСЕ, която е свързана със или е полезна за преценяване на
консумацията на енергия или на други основни ресурси въз основа на измерими данни;
8. „Пряко въздействие” е въздействието на ПСЕ, които реално консумират енергия при
употреба;
9. „Непряко въздействие” е въздействието на ПСЕ, които не консумират енергия, но при
употреба си допринасят за икономиите на енергия;
10. „Неразрешена употреба на етикет” е използването на етикет от физически или
юридически лица, различни от компетентните органи на държавите-членки или от
институции на ЕС по-начин, който не е предвиден в наредбата или в делегиран акт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание на чл. 12 ЗЗП.
§ 3. Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 2010/30/ЕС, Директива 94/2/ЕО,
изменена с Директива на Комисията 2003/66/ЕО от 3 юли 2003 г. изменяща Директива
94/2/ЕО прилагаща Директива на Съвета 92/75/ЕЕО по отношение на енергийнотото
етикетиране на битови електрически хладилници, замразители и техните комбинации (OВ,
L 170, 07.07.2003 г., стр. 10), Директива 95/12/ЕО, Директива 95/13/ЕО, Директива
96/60/ЕО, Директива 97/17/ЕО, Директива 98/11/ЕС, Директива 2002/31/ЕО и Директива
2002/40/ЕС.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 21 юли 2011 г.
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Приложение № 1
към чл. 8

Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

35 mm

5 mm

73 mm

Енергия
Производител
Модел

33 mm

5 mm

Logo

I

ABC
123

II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

21 mm

30 mm

Консумация на енергия kWh/година
(Основана на стандартни опитни резултати за 24 h)

V

Действителната консумация
ще зависи от това как се използва
уредът и къде е разположен

Обем за пресни продукти ℓ
Обем за замразени продукти ℓ

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW)

44 mm

XYZ
xyz
xyz

xz

VI
VII
VIII
IX

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 153 Май 1990
Директива 94/2/ЕO за хладилници

X

11
2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част ІV. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с
Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010
година относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27, 30.01.2010 г., стр. 1).
V. Консумация на енергия, определена в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1, но
изразена в kWh за година (т.е. за 24 h х 365 дни).
VІ. Сума от полезните обеми на всички отделения, които не са класифицирани със
“звезда” (т.е. с експлоатационна температура > -60С).
VІІ. Сума от полезните обеми на всички отделения за съхраняване на замразени
хранителни продукти, които са класифицирани със “звезда” (т.е. с експлоатационна
температура < -60С).
VІІІ. Брой на означените звезди на отделенията за съхраняване на хранителни продукти,
в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1. Когато дадено отделение не е
класифицирано със “звезда”, съответното място се оставя празно.
ІХ. Ниво на шум. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума,
излъчван от тях във въздуха (приета с ПМС № 186 от 28.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 65 от
2006 г., изм., бр. 93 от 2009 г.).
Х. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Индикаторната буква за А+ и А++ на устройствата е разположена на същата
позиция както индикаторната буква А за клас устройства А и е в съответствие със
следното графично изображение:
А+

А++

4. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
СЗ – П – Ж – Ч : циан – магента – жълт – черен
Пример: 07Х0 – 0% циан, 70% магента, 100% жълт и 0% черен.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
Е: 03Х0
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F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност на уреда е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1.
2.
3.

Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
Идентификационен номер на модела.
Вид на хладилния уред, както следва:
Категория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.

5.

6.

7.
8.

Вид на уреда
Хладилник без отделение за ниска температура
Хладилник/охладител
Хладилник
Хладилник
Хладилник
Хладилник
Хладилник/замразител/уред за съхраняване на замразени
хранителни продукти
Замразител/уред за съхраняване на замразени хранителни
продукти тип “шкаф”
Замразител/уред за съхраняване на замразени хранителни
продукти тип “ракла”
За тази категория уреди доставчикът може да избере
собствено описание на типа уред

Клас на енергийна ефективност на модела, съгласно част ІV, изразен като “Клас на
енергийна ефективност ….. върху скала от А++ (най-ефективен) до G (най-ниско
ефективен). Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А++ (найефективен клас) към G (най-ниско ефективен клас).
Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите
изброени в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в
информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за
екомаркировката.
Консумация на енергия, определена в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1,
изразено в kWh за година (т.е. за 24 h х 365 дни), и описано като: “Консумация на
енергия XYZ kWh за година, основана на стандартни опитни резултати за 24 h.
Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и
къде е разположен”.
Полезен обем на отделенията за съхраняване на пресни хранителни продукти (50С),
определен в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
не се отнася за категории 8 и 9.
за категории 2 и 10 полезният обем на всяко отделение трябва да бъде описан в
списък и да бъде определен в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
Полезен обем на отделенията за съхраняване на замразени хранителни продукти,
определен в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

не се отнася за категории 1,2 и 3. За уреди от категория 3 се дава полезния обем на
отделението за съхраняване на лед.
за категории 2 и 10 полезният обем на всяко отделение трябва да бъде описан в
списък и да бъде определен в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
Брой на означените звезди в отделенията за съхраняване на замразени хранителни
продукти, ако има такива, определено в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
Текстът “без скрежообразуване” може да бъде включван в информационния лист в
съответствие с установеното съгласно в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1.
Време за допустимо повишаване на температурата, определено в съответствие със
стандартите по чл. 10, ал. 1, и изразено като “Изключването на захранването е
безопасно до Х чáса”.
Замразителна мощност в килограми за 24 h, определена в съответствие със
стандартите по чл. 10, ал. 1.
Климатичен клас, определен в съответствие със стандартите по чл. 10, ал. 1. Когато
уредът е с “умерен” климатичен клас, съответното означение може да бъде
пропуснато.
Ниво на шум. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума,
излъчван от тях във въздуха.
Ако моделът е произведен за “вграждане”, това трябва да се отбележи.

Когато даден уред има повече от едно отделение за пресни и замразени хранителни
продукти, следва да се добавят допълнителни текстове към горните точки 7, 8, 9, 10, 11,
12 и 13, за да се включи информация и за тези отделения. В такъв случай
наименованието и реда на описване трябва да са последователни.
Когато проектната температура на отделение не съответства на системата за означаване
със звезди или на стандартната температура на отделения за съхраняване на пресни
хранителни продукти (50С), се посочва тази проектна температура.
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, дадена само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл. 15, ал. 2, съдържат
копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 4);
2. Консумация на енергия (част ІІ, т. 6);
3. Полезен обем на отделенията за съхраняване на пресни хранителни продукти (част ІІ,
т. 7);
4. Полезен обем на отделенията за съхраняване на замразени хранителни продукти
(част ІІ, т. 8);
5. Брой на означените звезди в отделенията за съхраняване на замразени хранителни
продукти (част ІІ, т. 9);
6. Ниво на шум (част ІІ, т. 14).
Когато в информационния лист се дава и друга информация, тя се включва в горния
списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Определение на класове А+ и А++
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Устройството се класифицира от клас А+ или А++ когато индексът на енергийна
ефективност алфа (Iα) се намира в обхвата, определен в таблица 1.
Таблица 1
Индекс на енергийна ефективност
α (Iα)
30 > Iα

Клас на енергийна ефективност

42 > Iα ≥ 30
Iα ≥ 42

А+
А до G (виж т. 2)

A++

Индексът на енергийна ефективност Iα в таблица 1 се определя като:

Iα =

AC

x 100

SCα
където:
АС е равно на годишната консумация на енергия на устройството (в съответствие с част І,
т. 2. V).
SCα е равно на стандартната годишна консумация на енергия α на устройството.
SCα е изчислена като:

Mα x

å
Отделения

(Vc x

25-Tc

x FF x CC x BI) + Nα + CH
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където:
Vс е полезния обем (в литри) на отделенията (в съответствие със стандартите по чл. 10,
ал. 1).
Тс е проектната температура (в оС) на отделението.
Стойностите на Мα и Nα са дадени в таблица №2.
Стойностите на FF, CC, BI и CH са дадени в таблица №3.
Таблица 2
Катего
рия
1

Вид на уреда

2
3
4
5
6

Хладилник без отделение за ниска
температура
Хладилник/охладител
Хладилник без звезда
Хладилник (*)
Хладилник (**)
Хладилник (***)

7

Хладилник/замразител/уред за

Температура
на найстуденото
отделение
> - 60C

Мα

Nα

0,233

245

> - 60C
> - 60C
≤ - 60C *
≤ - 120C **
≤ - 180C
***/*(***)

0,233
0,233
0,643
0,450
0,777

245
245
191
245
303

≤ - 180C

0,777

303

15

8
9
10

съхраняване на замразени хранителни
продукти *(***)
Замразител/уред за съхраняване на
замразени хранителни продукти тип
“шкаф”
Замразител/уред за съхраняване на
замразени хранителни продукти тип
“ракла”
Уреди с повече от една врата и други

***/*(***)
≤ - 180C *(***)

0,539

315

≤ - 180C *(***)

0,472

286

(1)

(1)

(1) - за тези устройства, температурата и броят на означените звезди на отделението с
най-ниска температура определят стойностите на М и N. Устройства с отделения с
температура –18 оС *(***) се разглеждат като “хладилник/замразител/уред за
съхраняване на замразени хранителни продукти *(***)”.
Таблица 3
Коригиращ фактор
FF (без
скрежообразуване)

CC (климатичен клас)

BI (за вграждане)

CH (отделения за
охлаждане)

Стойност
1,2

1
1,2
1,1
1
1,2
1
50 Kwh/год.
0

Условие
Отделения за съхраняване на
замразени хранителни продукти,
“без скрежообразуване” (с
принудителна циркулация)
Други, различни от горните
Устройства клас “тропически”
Устройства клас “субтропически”
Други, различни от горните
Устройства за вграждане (1) с
широчина под 58 см.
Други, различни от горните
Устройства с отделение за
охлаждане с обем най-малко 15
литра
Други, различни от горните

(1) - устройство се приема, че е “за вграждане” само ако е проектирано изключително за
инсталиране в “интегрирани кухни”, с необходимост от довършителни дейности по
вграждането и проверка на оборудването като цяло.

Ако устройството не е от клас А+ или А++ то се класифицира в съответствие с т. 2.
2. Определяне на класове от А до G
Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Показател за енергийна
ефективност: І
І < 55

Клас на енергийна ефективност

55 £ І < 75
75 £ І < 90
90 £ І < 100
100 £ І < 110

B
C
D
E

A
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110 £ І < 125
125 £ І

F
G

където:
-

“показател за енергийна ефективност” /изразен в проценти/ е съотношението на
годишната консумация на енергия на уреда (в съответствие с част І, точка 2. V)
към годишната консумация на енергия на уреда по стандарт.
“стандартна годишна консумация на енергия” на уреда /изразена в kWh за година/
е = М х използваемия полезен обем + N
“използваем полезен обем” /изразен в литри/ = полезният обем на отделенията за
пресни хранителни продукти + Q x полезния обем на отделенията за замразени
хранителни продукти.
стойностите на M, N и Q се вземат от таблица 2.

-

Таблица 2
Категория

Вид на уреда

1

Хладилник без отделение за ниска
температура

2
3
4
5
6
7

Хладилник/охладител
Хладилник без звезда
Хладилник (*)
Хладилник (**)
Хладилник (***)
Хладилник/замразител/уред за
съхраняване на замразени хранителни
продукти *(***)
Замразител/уред за съхраняване на
замразени хранителни продукти тип
“шкаф”
Замразител/уред за съхраняване на
замразени хранителни продукти тип
“ракла”
Уреди с повече от една врата и други

8
9
10

Q

M

N

-

0,233

245

0,75 (1)
1,25
1,55
1,85
2,15
(3)

0,233
0,233
0,643
0,450
0,657
0,777

245
245
191
245
235
303

2,15 (2)

0,472

286

2,15 (2)

0,446

181

(3)

(4)

(4)

(1) - за хладилник/охладител, използваемият полезен обем = полезният обем на
отделенията за съхраняване на пресни хранителни продукти + Q х полезният обем на
отделението за повишена температура (100С) (изразено в литри).
(2) - за уредите “без скрежообразуване”, съгласно приложение № 5, част І, т.10, този
показател се умножава с условен коефициент 1,2, като стойността му в този случай е
2,58. (Това се налага поради възможното отклонение на метода за измерване, който не
допуска образуване на скреж в нескрежообразуващите уреди, тъй като на практика
образуването на скреж увеличава консумацията на енергия).
(3) - използваемият полезен обем AV се изчислява по формулата:

AV = å

25 - Tc

x Vc x Fc
за всички отделения
20
където Тс е проектната температура /в оС/ на всяко отделение, Vc е полезния обем /в
литри/ на всяко отделение, а Fc е коефицент равен на 1,2 за “не-скрежообразуващите”
отделения и равен на 1 за другите отделения.
(4) - за тези уреди стойностите на М и N се определят от температурата и от броя на
звездите на отделението с най-ниска температура, както следва:
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Таблица 3
Температура на
най-студеното
отделение

Категория/Вид на уреда

> -60С

1/2/3

£ -60С *
£ -120С **
£ -180С ***
£ -180С *(***)
със замразителна
мощност

4
5
6
7

Хладилник без отделение за ниска
температура/хладилник без
звезди/хладилник/охладител
Хладилник (*)
Хладилник (**)
Хладилник (***)
Хладилник/замразител/уред за
съхраняване на замразени
хранителни продукти с отделение
за ниска температура *(***)

М

N

0,233

245

0,643
0,450
0,657
0,777

191
245
235
303
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Приложение № 2
към чл. 11
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

Енергия
Производител
Модел

Logo

I

ABC
123

II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен
31 mm

Консумация на енергия

X.YZ

kWh/цикъл
(Основана на контролни резултати за
стандартен цикъл за памук при 60°C)

V

20 mm 15 mm

A B

Клас на ефективност на сушене

A B C

Вместимост (памук) kg
Консумация на вода

47 mm

Клас на изпиране

15 mm

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

A: по-висок

A: по-висок

D E F G

G: по-нисък
E F G

G: по-нисък

VI
VII
VIII
IX
X

Скорост на центрофугиране (об/min)

ℓ

Ниво на шум

Пране

XY

(dB(A) за 1 pW)

Центрофугиране

xyz

XI

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN 60456
Директива 95/12/ЕO за перални машини

XII

19
2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част І. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка, ако уредът е получил такъв знак, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цикъл, използвайки стандартен 600С цикъл за памук,
определено в съответствие със стандартите по чл. 13.
VІ. Клас на изпиране, съгласно част ІV.
VІІ. Клас на ефективност на сушене, съгласно част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 600С цикъл за
памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
ІХ. Вместимост на уреда за стандартен 600С цикъл за памук, определена в съответствие
със стандартите по чл. 13.
Х. Консумация на вода за цикъл на пране, използвайки стандартен 600С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
ХІ. Ниво на шум по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки
стандартен 600С цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се
определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
- А: Х0Х0
- В: 70Х0
- С: 30Х0
- D: 00Х0
- E: 03Х0
- F: 07Х0
- G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
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3. Клас на енергийна ефективност на модела, съгласно част ІV, изразен като “Клас на
енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-ниско
ефективен). Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) към G (най-ниско ефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите изброени
в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент (ЕО) №
66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година относно
екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния лист,
като в този случай описанието започва с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия в kWh за цикъл, използвайки стандартен 600С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 13, и описано като “Консумация на
енергия XYZ kWh за цикъл, основана на стандартен 600С цикъл за памук.
Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът”.
6. Клас на изпиране, съгласно част ІV, изразен като “Клас на изпиране …… върху скала
от А (най-висок) до G (най-нисък). Когато тази информация е осигурена чрез таблица,
тя може да бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата
от А (най-висок клас) до G (най-нисък клас).
7. Клас на ефективност на сушене с центрофугиране, съгласно част ІV, изразен като
“Клас на ефективност на сушене с центрофугиране …. върху скала от А (най-висок) до
G (най-нисък). След този запис в информационния лист следва заявлението:
“Внимание, ако Вие използвате сушилня с центрофуга! Избирайки перална машина с Аклас центрофугиране, вместо G-клас центрофугиране, Вие ще намалите наполовина
разходите си за сушене с центрофугиране. Сушенето на дрехи с центрофугиране
обикновено използва повече енергия отколкото прането им.”
Това заявление може да бъде включено и като бележка под линия.
Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други
начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък
клас). Заявлението за текущите разходи се включва в таблицата или се дава като
бележка под линия.
8. Ефективност на извличане на водата, определена в съответствие със стандартите по
чл. 13, за стандартен 600С цикъл за памук, изразена като “Вода, оставаща след
центрофугиране ……%” (като отношение на сухото пране към теглото на прането след
центрофугиране).
9. Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 600С цикъл за
памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
10. Вместимост на уреда за стандартен 600С цикъл, определена в съответствие със
стандартите по чл. 13.
11. Консумация на вода за цикъл, използвайки стандартен 600С цикъл за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 13.
12. Програмно време за стандартен 600С цикъл за памук, определено в съответствие със
стандартите по чл. 13.
13. Лицата по чл.5, ал.1 могат да включат информацията от точки 6 до 12 по отношение и
на други цикли на пране.
14. Средната годишна консумация на енергия и вода основаваща се на 200 стандартни
600С цикъла за памук. Това се изразява като “Годишна консумация за 4-членно
домакинство (200 стандартни 600С цикъла за памук)”.
15. Ниво на шум по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки
стандартен 600С цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се
определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди
по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха..
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, дадена само в информационния лист.
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Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл. 21, ал. 2, съдържат
копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3);
Консумация на енергия (част ІІ, т. 5);
Клас на изпиране (част ІІ, т. 6);
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране (част ІІ, т. 7);
Максимална скорост на центрофугиране (част І, т. 2. VІІІ);
Вместимост (част І, т. 2. ІХ);
Консумация на вода (част І, т. 2. Х);
Годишна консумация за 4-членно домакинство (част ІІ, т. 14);
Ниво на шум (част І, т. 2. ХІ).

Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1.Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Клас на енергийна
ефективност
A

Консумация на енергия “С” в kWh за кg.
пране при стандартен 600 цикъл за памук,
съгласноC≤0,19
чл.7, ал.1

B

0,19<C≤0,23

C

0,23<C≤0,27

D

0,27<C≤0,31

E

0,31<C≤0,35

F

0,35<C≤0,39

G

0,39<C

2. Класът на изпиране на уреда се определя в съответствие с таблица 2:
Таблица 2
Клас на изпиране

Индекс на изпиране“P”, в съответствие със
стандартите по чл. 13, използвайки
стандартен 600С цикъл

A

Р>1,03

B

1,03≥Р>1,00

C

1,00≥Р>0,97

D

0,97≥Р>0,94

E

0,94≥Р>0,91
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F

0,91≥Р>0,88

G

0,88≥Р

3. Класът на ефективност при сушене на уреда се определя в съответствие с таблица 3:
Таблица 3
Клас на ефективност при
сушене с центрофугиране

Ефективност на извличане на водата “D”, в
съответствие със стандартите по чл. 13,
използвайки стандартен 600 цикъл

A

D<45%

B

45%≤D<54%

C

54%≤D<63%

D

63%≤D<72%

E

72%≤D<81%

F

81%≤D<90%

G

90%≤D

Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

3

1

X

X

I
II
X

X

V
V
V

ES

DA

23

V

5

2

5

2

6

3

EL

FR

VІ

DE

IT

NL

PT

24

FI
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Energie

Energia

Enerģija

Energija

Pračka

Pesumasin

Veļas mazgāšanas
mašīna

Skalbimo mašina

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model
Úsporné

Mudel
Tõhusam

Modelis
Efektīvāk

Modelis
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Na základě výsledků
normovaného testu
při nastavení
programu ²bavlna
60°C²
Spotřeba … kWh na
cyklus založená na
výsledcích
normalizované
zkoušky při cyklu
60°C (bavlna)

Põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"puuvill 60°C" korral

Balstīts uz standarta
testa rezultātiem ciklā
"kokvilnas mazgāšana
60°C temperatūrā"

Remiantis standartinio
"60°C medvilnės"
ciklo bandymo
rezultatais

Energiatarbivus …
kWh/programm
(põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"puuvill 60°C" korral)

Enerģijas
patēriņš…balstīts uz
standarta testa
rezultātiem ciklā
"kokvilnas mazgāšana
60°C temperatūrā"

Suvartojamas
energijos kiekis …
kWh per ciklą,
remiantis „60°C
medvilnės" programos
ciklo standartinio
bandymo rezultatais

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost praní
A (lepší)
G (horší)

Pesemistulemus A
(parem)
G (halvem)

Mazgāšanas izpilde
A (labāka)
G (sliktāka)

Tikrasis suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus
naudojamas
Skalbimo kokybės
klasė
A (aukštesnė)
G (žemesnė)

25

HU

Třída účinnosti praní
… na stupnici od A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj. vysoká
spotřeba elektrické
energie)

Pesemistulemuse klass
… astmestikus A-st
(parem) kuni G-ni
(halvem)

Mazgāšanas izpildes
klase…uz skalas no A
(labāka) līdz G
(sliktāka)

Skalbimo kokybės
klasė …… skalėje nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)

PL

SK

SL

RO

MT

Energia

Enerġija

Energia

Energia

Energija

Energie

Mosógép

Magna tal-ħasil

Pralka

Práčka

Pralni stroj

Maşină de spălat rufe

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije

Producător
Model
Mai eficient

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Večja poraba energije

Mai puţin eficient

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)
terjedő skálán

Il-klassi ta'
l-effiċjenza
ta' lenerġija..fu
q skala ta'
A (l-anqas
li jaħlu) sa
G (l-aktar li
jaħlu)
Konsum ta'
Enerġija
kWh/ċiklu

Klasa efektywności
energetycznej ... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Razred energetske
učinkovitosti na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

Zużycie energii

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh/cykl

kWh/cyklus

kWh/program

kWh/ciclu

60˚C-os pamut
programra végzett
szabványos
vizsgálati
eredmények alapján
Energiafogyasztás
ciklusonként
kWh-ban,
normál 60˚C-os
pamut program
használata
esetén

Ibbażati fuq irriżultati ta' testijiet
normali għaċ-ċiklu
tal-qoton ta'
60ºĊ
Il-konsum ta' lenerġija ... kWh kull
ċiklu, ibbażat fuq irriżultati ta' testijiet
standard għaċ-ċiklu
tal-qoton ta'
60ºĊ

w standardowym
cyklu prania
bawełny w temp.
60°C

Základom je výsledok
štandardného testu pre
cyklus bavlna pri
60°C

Na podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program pranja
bombaža pri 60°C

Bazat pe rezultatele
încercărilor
standardizate pentru
ciclul „bumbac 60 oC”

Zużycie energii ...
kWh/cykl, w
oparciu o wyniki
standardowych
testów dla cyklu
prania bawełny w
temperaturze 60°C

Spotreba energie
v kWh/cyklus,
založená na výsledku
štandardného testu pre
cyklus bavlna pri
60°C

Poraba energije kWh
na program, na
podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program pranja
bombaža pri 60ºC

Consum de energie ...
kWh/ciclu, bazat pe
rezultatele încercărilor
standardizate pentru
ciclul „bumbac 60 oC”

A tényleges
energiafogyaszttás függ a
használat és
elhelyezés
módjától

Il-konsum
attwali ta' lenerġija
jiddependi
minn kif ilprodott
ikun qed
jiġi użat
Il-qawwa tal-ħasil
A (L-għola)
G (L-aktar baxxa)

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí závisieť
od toho, ako je
spotrebič používaný

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja

Consumul real
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Efektywność
prania
A (wyższa)
G (niższa)
Klasa efektywności
prania ... w skali od
A (bardziej
efektywna)
G (mniej efektywna)

Účinnosť prania
A (vysoká)
G (nízka)

Pralni učinek
A (višji)
G (nižji)

Eficienţa spălării
A (mai ridicată)
G (mai scăzută)

Trieda účinnosti
prania pomocou
stupnice od A
(vysoká) do G (nízka)

Razred pralnega
učinka po lestvici od
A (višji) do G (nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării ... pe o scară
de la A (mai ridicată)
la G (mai scăzută)

EN

ES

DA

Energiafogyasztás
kWh/ciklus

Mosási teljesítmény
A (magasabb)
G (alacsonyabb)
Mosási teljesítmény
osztály A-tól
(magasabb) G-ig
(alacsonyabb)
terjedő skálán

Бележки

Il-klassi tal-qawwa
tal-ħasil ….fuq skala
ta’ A (l-ogħla'u G (laktar baxxa)
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Účinnost
odstřeďování
A (lepší)
G (horší)
Třída účinnosti
odstřeďování … na
stupnici od A
(vyšší) do G (nižší)
Upozornění:
Pokud používáte
k sušení bubnovou
sušičku a zvolíte
pračku s účinností
odstřeďování A
místo pračky
s účinností
odstřeďování G,
sníží se Vaše
náklady na
polovinu. Při
sušení textilií
v bubnové sušičce
se zpravidla
spotřebuje více
energie než při
jejich praní.

Tsentrifuugimine
A (parem)
G (halvem)

Izgriešanas izpilde A
(labāka)
G (sliktāka)

Tsentrifuugimistulemus
e klass … astmestikus
A-st (parem) kuni G-ni
(halvem)
Märkus:
Trummelkuivati
kasutamisel arvesta, et
kui pesu
tsentrifuugitakse
seadmega, mille
tsentrifuugimistulemus
on A, maksab
trummelkuivatus poole
vähem kui
tsentrifuugimistulemus
ega G tsentrifuugitud
pesu korral, pesu
kuivatamine kulutab
üldjuhul rohkem
energiat kui pesemine

Izgriešanas
izpilde…uz skalas no
A (labāka) līdz G
(zemāka)
Atcerieties! Izvēloties
veļas mazgāšanas
mašīnu ar A
centrifūgu G
centrifūgas vietā, Jūs
samazināsiet
žāvēšanas izmaksas uz
pusi. Drēbju žāvēšana
parasti patērē vairāk
enerģijas nekā to
mazgāšana.

Zbytek vody po
odstřeďování … %
(vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)

Jääkniiskus pärast
tsentrifuugimist … %
(protsentides kuiva
pesu kaalust)

Ūdens, kas paliek pēc
izgriešanas, … % (kā
proporcija no sausās
veļas svara)

Vanduo, likęs po
gręžimo ...% (nuo
sausų skalbinių
svorio)

Otáčky při
odstřeďování
(1/min)
Náplň pračky
(bavlna) kg

Tsentrifuugimiskiirus
(p/min)

Centrifūgas ātrums
(apgr./min)

Sukimosi greitis
(sūkiai per minutę)

Täitekogus (puuvill) kg

Ietilpība (kokvilna) kg

Spotřeba vody

Veetarbivus

Ūdens patēriņš

Odhadovaná roční
spotřeba čtyřčlenné
domácnosti

Tavaline neljaliikmelise
perekonna aastatarbivus

Paredzamais enerģijas
un ūdens gada patēriņš
četru personu
saimniecībai

Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Praní
Odstřeďování

Müra (dB(A) re 1 pW)
Pesemine
Tsentrifuugimine

Troksnis (dB(A) re 1
pW)
Mazgāšana
Izgriešana

Suvartojamas vandens
kiekis
Tipiškas keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)
Skalbiant
Džiovinant

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend sisaldab
lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau informacijos
yra gaminio apraše

Norma EN 60456

Standard EN 60456

Standarts EN 60456

Lietuvos standartas
LST EN 60456

Směrnice 95/12/ES
pro označování
elektrických praček
energetickými
štítky

Pesumasinate
märgistamise direktiiv
95/12/EÜ

Veļas mazgāšanas
mašīnu marķēšanas
direktīva 95/12/EK

Skalbimo mašinos
etiketės direktyva
95/12/EB

PL

SK

SL

Gręžimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Gręžimo vardiniai
dydžiai:
A (aukštesni),
G (žemesni)
Įsidėmėkite. Jei
naudojate būgninį
džiovintuvą,
pasirinkus skalbimo
mašiną su A klasės
gręžimu vietoje G
klasės, džiovinimo
išlaidas sumažinsite
per pusę. Drabužius
išdžiovinti būgne
paprastai reikia
daugiau energijos,
negu juos skalbti

Talpa
(medviln
ė) … kg

RO
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Centrifugálási
hatékonyság
A (magasabb)
G (alacsonyabb)
Centrifugálási
hatékonysági
osztály A-tól (A hatékonyabb) G-ig
(G- kevésbé
hatékony) terjedő
skálán

Il-qawwa tat-tidwir
A (L-għola)
G (L-aktar baxxa)

Ha a mosás után
külön szárítógépet
használunk és Gosztályú centrifugás
mosógép helyett Aosztályú centrifugás
mosógépet
választunk, a
szárítógép
üzemköltsége felére
csökken. A ruhák
szárítógépben
történő szárítása
rendszerint több
energiát fogyaszt,
mint kimosásuk.

N.B: Fil-każ illi tkun
trid tuża l-magna li
tnixxef, jekk inti
tagħżel magna talħasil li għandha
tidwira tal-Klassi A,
minflok waħda talKlassi G għandha
tnaqqas bin-nofs lispejjeż tat-tnixxif
tal-magna tattnixxif. It-tnixxif talħwejjeġ li jsir b' din
il-magna
normalment
jikkonsma aktar
enerġija mill-ħasil

Centrifugálás után
megmaradó
vízmennyiség ...%ban (a mosnivaló
száraz súlyának
százalékában)
kifejezve
Centrifugálási
sebesség (ford/perc)

Perċentwali ta' lilma li jibqa' wara ttidwir...%
(bħala perċentwali
tal-piż tal-ħasla
niexfa)
Veloċità tat-tidwir
(rpm)

Kapacitás (pamut)
kg

Kapaċita (qoton) kg

Vízfogyasztás

Konsum ta' l-ilma

Becsült évi
fogyasztás egy
négyszemélyes
háztartásra

Il-konsum tipiku
annwali għal dar
b'erbgħa min-nies

Zaj
(dB(A) 1 pW)
Mosás
Centrifugálás
További
információ a
termékismertetőben
EN 60456 szabvány

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Ħasil
Tidwir
Aktar informazzjoni
tinkiseb millmanwal tal-prodott

A 95/12/EK
irányelv alapján

Ir-rata tat-tnixxif...
fuq skala ta' A (lgħola) sa G (l-aktar
baxxa)

L-Istandard EN
60456
Id-Direttiva
95/12/KE
relativa dwar ittikketti tal-magni
tal-ħasil

Efektywność
odwirowania
A (wyższa)
G (niższa)
Klasa
efektywności
odwirowania ...
w skali od A
(bardziej
efektywna)
G (mniej
efektywna)
Uwaga dla
użytkowników
pralek
bębnowych.
Wybór pralki o
efektywności
odwirowania A
zamiast pralki o
efektywności
odwirowania G,
obniży o połowę
koszty suszenia.
Na suszenie
prania zużywa się
zwykle więcej
energii niż na
pranie.

Účinnosť odstreďovania
A (vysoká)
G (nízka)

Ožemalni učinek
A (višji)
G (nižji)

Trieda účinnosti
odstreďovania... na
stupnici od A (vyššia)
po G (nižšia)

Ožemalni učinek ...na
lestvici od

Ak si vyberiete práčku s
triedou účinnosti
odstreďovania A
namiesto práčky s
triedou účinnosti
odstreďovania G, vaše
náklady na sušenie sa
znížia na polovicu.
Bubnové sušenie
bielizne zvyčajne
spotrebuje viac energie
ako pranie

Opomba: če
uporabljate sušilni
stroj. Izbira pralnega
stroja z razredom
ožemalnega učinka A
namesto razreda G
prepolovi stroške
sušenja perila s
strojem. Sušenje perila
s strojem običajno
porabi več energije od
samega pranja.

Dacă folosiţi un
uscător cu tambur.
Alegând o maşină de
spălat cu centrifugare
clasa A în locul unei
maşini de spălat cu
centrifugare clasa G,
se înjumătăţesc
costurile faţă de
uscarea cu tambur.
Uscarea rufelor într-o
maşină de uscat cu
tambur consumă de
obicei mai multă
energie decât spălarea
lor.

Woda pozostała
po odwirowaniu
...% (jako procent
suchej masy
prania)

Voda, ktorá zostane pri
odstreďovaní ....% (ako
podiel hmotnosti suchej
bielizne)

Ostanek vode po
ožemanju… % (v
razmerju s težo suhega
perila)

Apa rămasă după
centrifugare ... % (ca
procent din greutatea
rufelor uscate)

Prędkość
odwirowania
(obr/min)

Počet otáčok pri
ostreďovaní (ot/min)

Hitrost centrifuge
(vrt/min)

Viteza de centrifugare
(rot/min)

Ładunek
znamionowy
(bawełna) kg

Kapacita (bavlny) kg

Zmogljivost (bombaž)
kg

Capacitate (bumbac)
kg

Zużycie wody l

Spotreba vody

Poraba vode

Consum de apă

Szacowane roczne
zużycie (200
standardowych
cykli prania
„bawełna 60°C"
dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego)
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odwirowywanie
Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi
Norma EN 60456

Odhadovaná ročná
spotreba pre štvorčlennú
domácnosť

Povprečna letna
poraba za štiričlansko
gospodinjstvo

Consum tipic anual
pentru o familie de
patru persoane

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odstreďovanie
Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch
Norma EN 60456

Hrup (dB(A) re 1 pW)

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spălare
Centrifugare
Informaţii
suplimentare se găsesc
în broşurile de produs

Standard EN 60456

Standard EN 60456

Dyrektywa
95/12/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
pralkach

Smernica 95/12/ES o
štítkovaní práčok

Direktiva 95/12/ES o
energijskih nalepkah
za pralne stroje

Directiva 95/12/CE
privind etichetarea
maşinilor electrice de
spălat rufe

A (višji)

Stoarcere prin
centrifugare
A (mai ridicată)
G (mai scăzută)
Eficienţa stoarcerii ...
pe o scară de la A
(mai ridicată) la G
(mai scăzută)

G (nižji)

Pranje
Ožemanje
Ostali podatki so
navedeni v prospektih
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Приложение № 4
към раздел VІІ
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

Енергия

Сушилна
машина

Производител
Модел

Logo

I

ABC
123

II

П о -ефекти вен

90 mm

III

IV

П о - ни ско ефекти вен

9 mm
14 mm

31 mm

Консумация на енергия
kWh/цикъл

(основана на контрол ни резултати
за цикъл “сух памук”)

V

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

Вместимост (памук) kg

VI

Въздушно отвеждане
Кондензиране

VII

Шум
(dB(A) за 1 pW)

41 mm

X.YZ

xyz

VIII

Допълнителна информация се
съдържа в техническия проспект
БДС EN 61121
Директива 95/13/ЕO за сушилни машини

IX
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2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част І. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цикъл, за цикъл на уреда “сух памук”, определена в
съответствие със стандартите по чл. 16.
VІ. Обявена вместимост за памук в кg., определена в съответствие със стандартите по
чл. 16.
VІІ. Тип на уреда - с въздушно отвеждане или кондензиране, определен в съответствие
със стандартите по чл. 16. Стрелката трябва да бъде разположена на същото ниво, както
и съответния тип.
VІІІ. Ниво на шум по време на циклите на пране и центрофугиране, използвайки
стандартен 600С цикъл за памук. Когато се предоставя такава информация, тя се
определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по
отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ІХ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
-

А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0

Цветът на контура е Х070
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1.
2.
3.

Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
Идентификационен номер на модела.
Клас на енергийна ефективност на модела, съгласно част ІV изразен като “Клас на
енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-ниско
ефективен)”. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) до G (най-ниско ефективен клас).
Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите
изброени в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в
информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за
екомаркировката.
Консумация на енергия (част І, т. 2. V).
Обявена вместимост за памук (част І, т. 2. VІ).
Консумация на вода, определена в съответствие със стандартите по чл. 16, за цикъл
от програмата “сух памук”, ако е възможно.
Време за сушене, определено в съответствие със стандартите по чл. 16, за цикъл от
програмата “сух памук”.
Същата информация, като дадената по-горе под номера 5, 6, 7 и 8, но по отношение
на програми за “изсушен за гладене памук” и за “лесно-поддържан текстил”. Тези
редове могат да бъдат пропуснати, ако съответния уред няма подобни цикли.
Лицата по чл.5, ал.1 могат да включат информацията от точки 5 до 8 по отношение и
на други цикли на сушене.
Средна годишна консумация на енергия (и вода, ако е възможно) основана на
използването на програми за сушенето на 150 кg. пране при режим “сух памук”, плюс
280 кg. пране при режим “изсушен за гладене памук”, плюс 150 кg., пране при режим
“лесно-поддържан текстил”. Това се изразява като “Годишна консумация за 4-членно
домакинство при нормално използване на сушилнята”.
Тип на уреда - с въздушно отвеждане или кондензиране, определен в съответствие
със стандартите по чл. 16 (част І, т. 2. VІІ).
Ниво на шум. Когато се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие
с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума,
излъчван от тях във въздуха..

Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, дадена само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл. 28, ал. 2, трябва да
съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т. 3);
Консумация на енергия (част І, т. 2. V);
Обявена вместимост за памук (част І, т. 2. VІ);
Консумация на вода за цикъл (ако е възможно) (част ІІ, т. 7);
Годишна консумация за 4-членно домакинство (част ІІ, т. 11);
Ниво на шум (част І, т. 2. VІІІ).

Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1 и
таблица 2:
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Таблица 1
Сушилни с въздушно отвеждане
Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия “С” в kWh за кg.
пране при сушене - цикъл “сух памук”,
определена в съответствие със стандартите
по чл. 16

A

C≤0,51

B

0,51<C≤0,59

C

0,59<C≤0,67

D

0,67<C≤0,75

E

0,75<C≤0,83

F

0,83<C≤0,91

G

C>0,91
Таблица 2
Сушилни с кондензиране

Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия “С” в kWh за кg.
пране при сушене - цикъл “сух памук”, в
съответствие със стандартите по чл. 16

A

C≤0,55

B

0,55<C≤0,64

C

0,64<C≤0,73

D

0,73<C≤0,82

E

0,82<C≤0,91

F

0,91<C≤1,00

G

C>1,00
Част V

Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

X

X

I
II
X

X

ES

DA

34
3

1

V

5

2

V

5

2

V

5

2

V

5

2

6

3

11
8
11

7

Х

6

VІІ

12

VІІ

12

VІІІ

13

6

EL

FR

X

X

X

DE

IT

NL

PT
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FI

SW

CS

ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Sušička

Trummelkuivati

Žāvēšanas mašīna

Džiovintuvas

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model
Úsporné

Mudel
Tõhusam

Modelis
Efektīvāk

Modelis
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas
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HU

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Na základě výsledků
normovaného testu
při programu
„bavlna pro žehlení"

Põhineb stabiilsetes
oludes mõõdetud
tarbivusel programmi
"säilituskuiv puuvill"
korral

Balstīts uz standarta
testa rezultātiem ciklā
"sausa kokvilna"

Remiantis "medvilnės
džiovinimo"
programos
standartinio bandymo
rezultatais

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Náplň sušičky
(bavlna) kg
Spotřeba vody

Täitekogus (puuvill)
kg

Ietilpība (kokvilna) kg

Tikrasis suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to, kaip
prietaisas bus
naudojamas
Talpa (medvilnė) …
kg

Veetarbivus

Ūdens patēriņš

Doba sušení

Žāvēšanas laiks

Odhadovaná roční
spotřeba čtyřčlenné
domácnosti obvykle
používající sušičku

Kuivatamise ajaline
kestus
Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus pesu
kuivatatakse tavaliselt
trummelkuivatis

S odvodem vzduchu

Ventileeriv

Gaisa ventilācija

Kondenzační

Kondenseeriv

Kondensācija

Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Další údaje jsou
v návodu k použití

Müra (dB(A) re 1 pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Norma EN 61121

Standard EN 61121

Standarts EN 61121

Směrnice 95/13/ES
pro označování
elektrických sušiček
energetickými štítky

Trummelkuivatite
märgistamise direktiiv
95/13/EÜ

Elektrisko žāvēšanas
mašīnu marķēšanas
direktīva 95/13/EK

PL

SK

MT

Paredzamais enerģijas
un ūdens gada patēriņš
četru personu
saimniecībai, kas
parasti izmanto
žāvētāju

Suvartojamo vandens
kiekis
Džiovinimo trukmė
Tipiškas keturių
asmenų šeimos
suvartojamas
energijos kiekis per
metus, normaliai
džiovinant
džiovintuve
Oru vėdinamas
Drėgmę
kondensuojantis
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)
Daugiau informacijos
yra gaminio apraše

Lietuvos standartas
LST EN 61121
Elektrinio džiovintuvo
etiketės direktyva
95/13/EB

SL

RO

Energia

Enerġija

Energia

Energia

Energija

Energie

Szárítógép

Magna tat- tnixxif

Suszarka

Sušička

Sušilni stroj

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije

Uscător
Producător
Model
Mai eficient

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Večja poraba energije

Mai puţin eficient

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)

Il-klassi ta'
l-effiċjenza
ta' lenerġija..fuq
skala ta' A
(l-anqas li

Klasa efektywności
energetycznej ... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Razred energetske
učinkovitosti na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)
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terjedő skálán

Energiafogyasztás
kWh/ciklus

jaħlu) sa G
(l-aktar li
jaħlu)
Konsum ta'
Enerġija
kWh/ċiklu

Zużycie energii

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh/cykl

kWh/cyklus

kWh/program

kWh/ciclu
Bazat pe rezultatele
încercărilor
standardizate pentru
ciclul „uscare
bumbac”
Consumul real
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Száraz pamut
szövetre végzett
szabványos
vizsgálati
eredmények alapján
A tényleges
energiafogyasztás függ a
használat és
elhelyezés
módjától
Kapacitás (pamut)
kg

Bażata fuq irriżultati ta' testijiet
standard ċiklu talqoton niexef

w standardowym
cyklu suszenia
"bawełna sucha"

Základom je výsledok
štandardného testu pre
cyklus bavlna

Na podlagi rezultatov
standardnega preskusa
za program 'suho za v
omaro'

Il-konsum attwali ta'
l-enerġija jiddependi
minn kif il-prodott
ikun qed jiġi użat

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od toho,
ako je spotrebič
používaný

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja

Kapaċita' (qoton) kg

Kapacita (bavlny) kg

Zmogljivost (bombaž)
kg

Capacitate (bumbac)
kg

Vízfogyasztás
Szárítási idő

Konsum ta' l-ilma
Kemm iddum biex
tnixxef

Ładunek
znamionowy
(bawełna) kg
Zużycie wody
Czas
suszen
ia

Spotreba vody
Čas sušenia

Poraba vode

Consum de apă
Timp de uscare

A szárítógépet
rendszeresen
használó
négyszemélyes
háztartásra becsült
évi fogyasztás

Il-konsum stimat
ghal familja ta'
erba’persuni li
normalment tnixxef
permezz ta' magna li
tnixxef

Odhadovaná ročná
spotreba pre
štvorčlennú
domácnosť, ktorá
bežne používa sušičku

Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo, ki
navadno uporablja
sušilni stroj

Consum anual estimat
pentru o familie de
patru persoane care
usucă rufele în mod
normal cu un uscător

Légfúvásos

Miftuħ għall-arja

Szacowane roczne
zużycie dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego przy
normalnym
korzystaniu z
suszarki
Napowietrzana

Odvetrávaná

Odzračevalni sušilni
stroj

Evacuare aer

Kondenzációs

Tikkondensa

Kondensacyjna

Kondenzačná

Condensare

Zaj
(dB(A) 1 pW)

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)

Hlučnosť (dB(A) re 1
pW)

Kondenzacijski sušilni
stroj
Hrup
(dB(A) re 1 pW)

További információ
a
termékismertetőben

Aktar informazzjoni
tinkiseb mill-manwal
tal-prodott

Informaţii
suplimentare se găsesc
în broşurile de produs

L-istandard EN
61121
Id-Direttiva
95/13/KE relativa
dwar it-tikketti talmagna tat-tnixxif
ta'l-elettriku

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch
Norma EN 61121

Ostali podatki so
navedeni v prospektih

EN 61121 szabvány

Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi
Norma -EN 61121

Standard EN 61121

Standard EN 61121

Dyrektywa
95/13/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
suszarkach

Smernica 95/13/ES o
štítkovaní elektrických
sušičiek

Direktiva 95/13/ES o
energijskih nalepkah
za sušilne stroje

Directiva 95/13/CE
privind eticheta pentru
uscătoarele electrice

A 95/13/EK
irányelv alapján

Čas
sušenja

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
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Приложение № 5
към раздел VІІІ
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

Пералня
-сушилня

Енергия

Logo

Производител
Модел

ABC
123

I
II

П о -ефекти вен

III

IV
П о -ни ско ефекти вен
Консумация на енергия kWh
(За пране и сушене при запълнена
вместимост и при 60°C)

Пране (само)

kW h

X.YZ

V

X.YZ

VI

Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

Клас на изпиране
A: по-висок

A B

D E F G

G: по-нисък

Скорост на центрофугиране (об/min)

Вместимост
(памук) kg

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW )

VIII
IX
X
XI

Пране
Сушене

Консумация на вода (общо)

ℓ

Пране
Центрофугиране
Сушене

VII

xyz
xyz
xyz

XII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 50229
Директива 96 /60/ЕO за перални-сушилни машини

XIII
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2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част ІV. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и
сушене), използвайки стандартен 600С цикъл за памук и цикъл на сушене “сух памук”,
определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
VІ. Консумация на енергия в kWh за цикъл пране (само пране и центрофугиране),
използвайки стандартен 600С цикъл за памук, определена в съответствие със стандартите
по чл. 19.
VІІ. Клас изпиране, съгласно част ІV.
VІІІ. Максимална скорост на центрофугиране, постигната за стандартен 600С цикъл за
памук, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ІХ. Вместимост (в кg.) на уреда за стандартен 600С цикъл (без сушене), определена в
съответствие със стандартите по чл. 19.
Х. Вместимост (в кg.) на уреда за цикъл (сушене) “сух памук”, определена в съответствие
със стандартите по чл. 19.
ХІ. Консумация на вода, в литри, за цялостно завършен цикъл (пране, центрофугиране и
сушене), използвайки стандартен 600С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене “сух
памук”, определена в съответствие със стандартите по чл. 19.
ХІІ. Ниво на шум по време на циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки
стандартен 600С цикъл за пране за памук и цикъл на сушене “сух памук”. Когато се
предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във
въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
- А: Х0Х0
- В: 70Х0
- С: 30Х0
- D: 00Х0
- E: 03Х0
- F: 07Х0
- G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
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Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
Идентификационен номер на модела.
Клас на енергийна ефективност на модела съгласно част ІV изразен като “Клас на
енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-ниско
ефективен)”. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде
изразена и по други начини изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) до G (най-ниско ефективен клас).
Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите
изброени в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в
информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за
екомаркировката.
Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене, в kWh за напълно
завършен цикъл на действие, съгласно част І, т. 2. V.
Консумация на енергия само за пране и центрофугиране, в kWh, за цикъл на пране,
съгласно част І, т. 2. VІ.
Клас на изпиране, съгласно част ІV, изразен като “Клас на изпиране…… върху скала
от А (най-висок) до G (най-нисък)”. Това може да бъде изразено и по други начини
изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък клас).
Ефективност на извличане на вода за стандартен 600С цикъл на пране за памук,
определена в съответствие със стандартите по чл. 19, изразена като “Остатъчна вода
след центрофугиране (като отношение на сухото пране към теглото на прането след
центрофугиране).
Постигната максималната скорост на центрофугиране, съгласно част І, т. 2. VІІІ.
Вместимост на уреда при пране за стандартен 600С цикъл, съгласно част І, т. 2. ІХ.
Вместимост на уреда при сушене за стандартен цикъл на сушене “сух памук”,
съгласно част І, т. 2. Х.
Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене, в литри за напълно
завършен цикъл на действие, съгласно част І, т. 2. ХІ.
Консумация на вода само за пране и центрофугиране, в литри, за стандартен 600С
цикъл на пране (и центрофугиране) за памук, определена в съответствие със
стандартите по чл. 19.
Време за пране и сушене. Програмното време за напълно завършен цикъл на
действие (600С цикъл на пране и цикъл на сушене “сух памук”) за стандартен
капацитет на пране, определено в съответствие със стандартите по чл. 19.
Лицата по чл.5, ал.1 могат да включат информацията от точки 5 до 14, дадени погоре, по отношение и на други цикли на пране и/или сушене.
Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т.5 (енергия) и
т.12 (вода). Това се изразява като “Годишна консумация за 4-членно домакинство
използващо винаги сушилнята (200 цикъла)”.
Консумацията на енергия и вода, равна на 200 пъти консумацията по т.6 (енергия) и
т.13 (вода). Това се изразява като “Годишна консумация за 4-членно домакинство
когато не се използва сушилнята (200 цикъла)”.
Ниво на шум за циклите на пране, центрофугиране и сушене, използвайки
стандартен 600С цикъл на пране за памук и цикъл на сушене “сух памук”. Когато се
предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от
тях във въздуха.
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Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, представена само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл.35, ал.2, трябва да
съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т.3).
Консумация на енергия (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т 5).
Консумация на енергия (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т. 6).
Клас на изпиране (част ІІ, т.7).
Ефективност при извличането на вода (част ІІ, т.8).
Максимална скорост на центрофугиране (част ІІ, т.9).
Вместимост (пране) (част ІІ, т.10).
Вместимост (сушене) (част ІІ, т.11).
Консумация на вода (пране, центрофугиране и сушене) (част ІІ, т.12).
Консумация на вода (само пране и центрофугиране) (част ІІ, т.13).
Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200
цикъла) (част ІІ, т.16).
12. Годишна консумация за 4-членно домакинство, не използващо никога сушилнята (200
цикъла) (част ІІ, т.17).
13. Ниво на шум, (част ІІ, т.18).
Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1. Класът на енергийна ефективност на уреда се определя в съответствие с таблица 1:
Таблица 1
Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия “С” в kWh за пълен
работен цикъл пране, центрофугиране и
сушене, използвайки стандартна програма
(памук, 600С) и програма за сушене (памук),
в съответствие със стандартите по чл. 19

A

C≤0,68

B

0,68<C≤0,81

C

0,81<C≤0,93

D

0,93<C≤1,05

E

1,05<C≤1,17

F

1,17<C≤1,29

G

1,29<C

2. Класът на производителност на уреда се определя в съответствие с таблица2:
Таблица 2
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Клас на изпиране

Индекс на изпиране “P” за стандартна
програма “памук 600С”, в съответствие със
стандартите по чл. 19

A

P>1,03

B

1,03≥P>1,00

C

1,00≥P>0,97

D

0,97≥P>0,94

E

0,94≥P>0,91

F

0,91≥P>0,88

G

0,88≥P
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FI

SW

CS

ET

Energie
Kombinovaná
pračka a sušička

Energia
Pesumasin-kuivati

Výrobce
Model
Úsporné

Tootja või
kaubamärk
Mudel
Tõhusam

Méně úsporné

LV

LT

Enerģija
Kombinētā
mazgāšanas un
žāvēšanas mašīna
Ražotājs

Energija
Skalbimo mašina su
džiovintuvu

Modelis
Efektīvāk

Modelis
Didžiausias
efektyvumas

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas

Spotřeba energie
při praní,
odstřeďování a
sušení

Energiatarbivus
pesemisel,
tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel

Enerģijas patēriņš
mazgāšanai,
izgriešanai un
žāvēšanai

Suvartojamos
energijos skalbiant,
gręžiant ir
džiovinant kiekis

(při praní,
odstřeďování i
sušení a zatížení
plnou kapacitou
při 60°C)
Jen praní
kWh

(Masinatäie
pesemine ja
kuivatus 60°C
korral)
Ainult
pesuprogramm kWh

(maksimālā veļas
daudzuma
mazgāšana un
žāvēšana 60°C
temperatūrā)
Tikai mazgāšana
kWh

(Skalbiant ir
džiovinant pilnai
pakrovus 60°C
programoje
skalbiamu kiekiu)
Tik skalbiant
kWh

Spotřeba energie
pouze při praní a
odstřeďování

Energiatarbivus
pesemisel ja
tsentrifuugimisel

Enerģijas patēriņš
tikai mazgāšanai un
izgriešanai

Suvartojamos
energijos kiekis tik
skalbiant ir gręžiant

Gamintojas
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Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost praní
A: lepší
G: horší

Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
A: labāka
G: sliktāka

Třída účinnosti
praní … na
stupnici od A
(vyšší ) do G
(nižší)
Zbytek vody po
odstředění … %
(vztaženo
k hmotnosti
suchého prádla)
Otáčky při
odstřeďování
(1/min)

Pesemistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)

Mazgāšanas izpildes
klase…uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)

Jääkniiskus pärast
tsentrifuugimist …
% (protsentides
kuiva pesu kaalust)

Ūdens, kas paliek
pēc izgriešanas…%
(kā proporcija no
sausās veļas svara)

Tsentrifuugimiskiirus
(p/min)

Centrifūgas ātrums
(apgr./min.)

PL
Energia
Pralko - suszarka

SK
Energia
Práčka so sušičkou

Energija

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

MT
Enerġija
Magna li taħsel u li
tnixxef
Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Energia fogyasztás

Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq
skala ta' A (lanqas li taħli) sa G
(l- aktar li taħli)

Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A
(bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice
od A (viac úsporná)
po G (menej
úsporná)

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije
Večja poraba
energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do
G (večja poraba
energije)

Konsum ta'
Enerġija
kWh
Il-konsum ta' lenerġija għallħasil, it-tidwir u ttnixxif

Całkowite zużycie
energii
kWh
Zużycie energii na
pranie,
odwirowanie
i suszenie

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh
Spotreba energie
pre pranie,
odstreďovanie a
sušenie

kWh
Poraba energije pri
pranju, ožemanju in
sušenju

kWh
Consum de energie
pentru spălare,
stoarcere prin
centrifugare şi
uscare

(Biex taħsel u
tnixxef ħasla sħiħa
b' 60°Ċ).

(w cyklu prania w
temp. 60°C i w
cyklu suszenia
wsadu znam. dla
pralki)
Pranie
kWh
Zużycie energii
tylko na pranie
i odwirowanie

(Pranie a sušenie
plnej kapacity pri
60°C)

(za pranje in
sušenje pri največji
dovoljeni polnitvi za
pranje pri 60°C)

(Pentru a spăla şi
usca o încărcătură
completă de spălare
la 60 oC )

Pranie (samostatne)
kWh
Spotreba energie
iba pre pranie a
odstreďovanie

Samo pranje
kWh
Poraba energije
samo za pranje in
ožemanje

Spălare (exclusiv)
kWh
Consum de energie
doar pentru spălare
şi stoarcere prin
centrifugare

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako je
spotrebič používaný

Dejanska poraba
energije je odvisna
od načina uporabe
stroja

Consumul real va
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Efektywność
prania
A: wyższa
G: niższa

Účinnosť prania:
A: vysoká
G: nízka

Pralni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

HU
Energia
Mosó-szárító

kWh
Energiafogyasztás teljes
működési
ciklusonként
(mosás,
centrifugálás és
szárítás)
(Mosás és szárítás
teljes mosási
kapacitással 60C°on)
(Csak) mosás kWh
Energiafogyasz-tás
mosási
ciklusonként (csak
mosás és
centrifugálás)
A tényleges
Energiafogyaszt-ás
függ a használat
és elhelyezés
módjától
Mosási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Ħasil (biss)
kWh
Il-Konsum ta' lenerġija għall-ħasil
u t-tidwir biss.
Il-konsum attwali
ta' l-enerġija
jiddependi minn
kif il-prodott ikun
qed jigi wżat
Il-qawwa tal-ħasil
A: L-ogħla
G: L-aktar baxxa

SL

Pralno-sušilni stroj

Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas
Skalbimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Skalbimo kokybės
klasė …… skalėje
nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)
Vanduo, likęs po
gręžimo: ... %
(kaip sausų
skalbinių svorio
dalis)
Sukimosi greitis
(sūkiai per min)

RO
Energie
Maşină de spălat şi
uscat rufe
Fabricant
Model
Mai eficient
Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)
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Mosási
teljesítmény
osztály A-tól
(hatékonyabb)
G-ig (kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Centrifugálás után
megmaradó
vízmennyiség
…%-ban (a
mosnivaló száraz
súlyának
százalékában)
kifejezve
Centrifugálási
sebesség
(fordulat/perc)

Бележки

Il-klassi tal-qawwa
tal-ħasil...fuq skala
ta':
A (l-ogħla) sa
G (l-aktar baxxa)

Klasa efektywności
prania ... w skali
od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda účinnosti
prania ... na stupnici
od A (vyššia) do G
(nižšia

Razred pralnega
učinka . . . na
lestvici od A (višji)
do G (nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării … pe o scară
de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

L-ilma li jibqa'
wara t-tidwir ... %
(bħala perċentwali
tal-piż tal-ħasl a'
niexfa.)

Woda pozostała
po odwirowaniu
...% (jako procent
suchej masy
prania)

Voda, ktorá zostane
pri odstreďovaní
....% (ako podiel
hmotnosti suchej
bielizne)

Ostanek vode po
ožemanju . . . % (v
razmerju s težo
suhega perila v
stroju)

Apa rămasă după
centrifugare ... %
(ca procent din
greutatea rufelor
uscate)

Il-veloċità (rpm)

Prędkość
odwirowywania
(obr/min)

Počet otáčok pri
odstreďovaní
(ot/min)

Hitrost centrifuge
(vrt/min)/

Viteza de
centrifugare
(rot/min)
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FI

SW

CS
Náplň spotřebiče
(bavlna) kg

ET
Täitekogus (puuvill)
kg

LV
Ietilpība (kokvilna)
kg

LT
Talpa (medvilnė) …
kg

Bez sušení

Pesemine

Mazgāšana

Skalbiant

Sušení

Kuivatamine

Žāvēšana

Džiovinant

Spotřeba vody
(celkem)
Spotřeba vody při
praní,
odstřeďování a
sušení

Kogu veetarve
Veetarbivus
pesemisel,
tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel

Ūdens patēriņš
(kopā)
Ūdens patēriņš
mazgāšanai,
izgriešanai un
žāvēšanai

Suvartojamas
vandens kiekis
Suvartojamo
vandens skalbiant,
gręžiant ir
džiovinant kiekiai

Spotřeba vody
pouze
při praní a
odstřeďování
Doba praní a
sušení

Veetarbivus ainult
pesemisel ja
tsentrifuugimisel

Ūdens patēriņš tikai
mazgāšanai un
izgriešanai

Pesemise ja
kuivatamise
programmi ajaline
kestus
Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus
pesu kuivatatakse
alati masinas (200
pesemiskorda)

Mazgāšanas un
žāvēšanas laiks

Suvartojamo
vandens tik
skalbiant ir gręžiant
kiekiai
Skalbimo ir
džiovinimo trukmė

Odhadovaná roční
spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti nikdy
nepoužívající
sušičku (200
cyklů)

Hinnanguline
aastatarbivus
neljaliikmelises
perekonnas, kus
pesu ei kuivatata
kunagi masinas (200
pesemiskorda)

Enerģijas un ūdens
gada patēriņa
novērtējums četru
personu
saimniecībai, kas
nekad neizmanto
žāvētāju (200 cikli)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Müra (dB(A) re 1
pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Skaičiuotinis keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus, visada
naudojant
džiovinimą (200
ciklų)
Skaičiuotinis keturių
asmenų šeimos
suvartojamos
energijos kiekis per
metus, niekada
nenaudojant
džiovinimo (200
ciklų)
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)

Praní

Pesemine

Mazgāšana

Skalbiant

Odstřeďování
Sušení

Tsentrifuugimine
Kuivatamine

Izgriešana
Žāvēšana

Gręžiant
Džioviniant

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau
informacijos yra
gaminio apraše

Norma EN 50229

Standard EN 50229

Standarts EN 50229

Směrnice
96/60/ES pro
označování
kombinovaných
praček se sušičkou
energetickými
štítky

Pesumasin-kuivatite
märgistamise
direktiiv 96/60/EÜ

Kombinēto
mazgāšanas un
žāvēšanas mašīnu
marķēšanas
direktīva 96/60/EK

Lietuvos standartas
LST EN 50229
Kombinuotosios
skalbimo mašinos
etiketės direktyva
96/60/EB

Odhadovaná roční
spotřeba
čtyřčlenné
domácnosti vždy
používající sušičku
(200 cyklů)

HU
Kapacitás (pamut)
kg

MT
Kapaċità (qoton)
kg

Mosás
Szárítás
Vízfogyasztás
(összes)
Vízfogyasztás
teljes működési
ciklusonként
(mosás,
centrifugálás, és
szárítás)

Il-ħasil
It-tnixxif
Il-konsum ta' lilma (totali)
Konsum ta' l-ilma,
fil-ħasil, tidwir u
tnixxif

PL
Ładunek
znamionowy
bawełna (kg)
Pranie
Suszenie
Całkowite zużycie
wody
Zużycie wody na
pranie,
odwirowanie
i suszenie

SK
Kapacita
(bavlny) kg
Pranie
Sušenie
Spotreba vody
(celková)
Spotreba vody pre
pranie,
odstreďovanie a
sušenie

Enerģijas un ūdens
gada patēriņa
novērtējums četru
personu
saimniecībai, kas
vienmēr izmanto
žāvētāju (200 cikli)

SL
Zmogljivost
(bombaž) kg
Pranje
Sušenje
Poraba vode
(skupaj)
Poraba vode pri
pranju, ožemanju in
sušenju

RO
Capacitate
(bumbac) kg
Spălare
Uscare
Consum de apă
(total)
Consum de apă
pentru spălare,
stoarcere prin
centrifugare şi
uscare
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Vízfogyasztás
(csak mosás és
szárítás)

Il-konsum ta' lilma għall-ħasil u
t-tidwir biss

Zużycie wody tylko
na pranie i
odwirowanie

Spotreba vody iba
pre pranie a
odstreďovanie

Poraba vode samo
za
pranje
in
ožemanje

Mosási és szárítási
idő
Becsült éves
fogyasztás egy
négytagú
háztartásra,
mindig használva
szárítót is (200
ciklus)

Il-ħin tal-ħasil u ttnixxif
Stima tal-konsum
annwali għal
familja ta' erba’
persuni inkluż lużu dejjem ta'
magna tat-tnixxif
(200 ċiklu)

Czas prania i
suszenia
Szacowane roczne
zużycie dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego, przy
każdorazowym
użyciu suszarki
(200 cykli )

Doba prania a
sušenia
Odhadovaná ročná
spotreba 4-člennej
domácnosti, ktorá
vždy používa
sušičku
(200 cyklov)

Čas pranja in
sušenja
Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo, ki
stalno uporablja
sušenje (200
programov)

Becsült éves
fogyasztás egy
négytagú
háztartásra,
sosem használva
szárítót (200
ciklus)
Zaj (dB(A) 1 pW)

Stima tal-konsum
annwali għal
familja ta' 4
persuni, eskluż lużu tal- magna
tat-tnixxif

Szacowane roczne
zużycie
dla
czteroosobowego
gospodarstwa
domowego,
bez
użycia
suszarki
(200 cykli)
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odwirowywanie

Odhadovaná ročná
spotreba 4-člennej
domácnosti, ktorá
nikdy nepoužíva
sušičku
(200 cyklov)

Ocenjena poraba na
leto za štiričlansko
gospodinjstvo,
ki
nikoli ne uporablja
sušenja
(200 programov)

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Pranie
Odstreďovanie

Hrup
(dB(A) re 1 pW)
pranje
ožemanje

Suszenie
Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi

Sušenie
Ďalšie informácie
sú obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

sušenje
Ostali podatki so
navedeni v
prospektih

Uscare
Informaţii
suplimentare se
găsesc în broşurile
de produs

Norma EN 50229

Norma EN 50229

Standard EN 50229

Standard EN 50229

Dyrektywa
96/60/WE
dotycząca etykiet
umieszczanych na
pralko-suszarkach

Smernica 96/60/ES
o štítkovaní práčok
so sušičkami

Direktiva 96/60/ES o
energijskih
nalepkah za pralnosušilne stroje

Directiva 96/60/CE
privind etichetarea
maşinilor de spălat
şi uscat rufe

Mosás
Centrifugálás
Szárítás
További
információ a
termékismertetőbe
n
EN 50229
szabvány
A 96/60/EK
irányelv alapján

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Ħasil
Tidwir
Tnixxif
Aktar
informazzjoni
tinkiseb millmanwal talprodott
L-istandard EN
50229
Id-Direttiva
96/60/KE dwar ittikketti tal-magni li
jaħslu u jnixxfu

Consum de apă
doar pentru spălare
şi stoarcere prin
centrifugare
Timp de spălare şi
uscare
Consum anual
estimat pentru o
familie de patru
persoane care
foloseşte
întotdeauna
uscătorul (200
cicluri)
Consum anual
estimat pentru o
familie de patru
persoane care nu
foloseşte niciodată
uscătorul (200
cicluri)
Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Spălare
Centrifugare
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Приложение № 6
към раздел ІХ
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

Енергия

5 mm

Миялна машина

Производител
Модел

Logo

I

ABC
123

II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

15 mm
15 mm
15 mm

31 mm

Консумация на енергия

X.YZ

kWh/цикъл
(Стандартен цикъл на работа,

V

използвайки студена вода за пълнене)
Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва уредът

Клас на измиване

A B

Клас на изсушаване

A B C

A: по-висок

A: по-висок

D E F G

G: по-нисък
E F G

G: по-нисък

Стандартно разположение

Консумация на вода

ℓ/ цикъл

Ниво на шум

YZ
YX
XY

VI
VII
VIII
IX
X

46 mm

(dB(A) за 1 pW)
Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект

БДС EN 50242
Директива 97/17/ЕO за миялни машини

XI
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2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част ІV. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за стандартен цикъл, определено в съответствие със
стандартите по чл. 22.
VІ. Клас на измиване, съгласно част ІV.
VІІ. Клас на изсушаване, съгласно част ІV.
VІІІ. Вместимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите,
определен в съответствие със стандартите по чл. 22.
ІХ. Консумация на вода, в литри, за напълно завършен цикъл, определено в съответствие
със стандартите по чл. 22.
Х. Ниво на шум по време на стандартен цикъл. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови
уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
-

А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
E: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0

Цветът на контура е Х070
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с част ІV,
изразен като “Клас на енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до
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G (най-ниско ефективен)”. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може
да бъде изразена и по други начини изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) до G (най-ниско ефективен клас).
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите изброени
в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент (ЕО) №
66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година относно
екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния лист,
като в този случай описанието започва с копие на знака за екомаркировката.
5. Име на производител, код или означение за “стандартния” цикъл, за които се отнася
информацията на етикета и във фиша.
6. Консумация на енергия в kWh за цикъл, използвайки стандартен цикъл, определена в
съответствие със стандартите по чл. 22, и изразена като “Консумация на енергия XYZ
kWh за стандартен цикъл, използвайки студена вода за пълнене. Действителната
консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът”.
7. Клас на измиване, съгласно част ІV, изразен като “Клас на измиване …… върху скала
от А (най-висок) до G (най-нисък)”. Това може да бъде изразено и по други начини
изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък клас).
8. Клас на изсушаване, съгласно част ІV, изразен като “Клас на изсушаване …. върху
скала от А (най-висок) до G (най-нисък)”. Това може да бъде изразено и по други
начини изразяващи ясно градацията на скалата от А (най-висок клас) до G (най-нисък
клас).
9. Вместимост на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и чашите,
съгласно част І, т. 2. VІІІ.
10. Консумация на вода за цикъл, в литри, съгласно част І, т. 2. ІХ.
11. Програмно време за стандартен цикъл, определено в съответствие със стандартите по
чл. 22.
12. Лицата по чл.5, ал.1 могат да включат информацията от точки 5 до 11 по отношение и
на други цикли.
13. Годишната консумация на енергия и вода, равна на 220-кратно използване на уреда,
изразена в точка 6 (енергия) и точка 10 (вода). Това се изразява като “Годишна
консумация (220 цикъла)”.
14. Ниво на шум по време на стандартен цикъл. Когато се предоставя такава информация,
тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране на битови
уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, представена само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл.42, ал.2, трябва да
съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т.3).
Наименование на стандартния цикъл (част ІІ, т.5).
Консумация на енергия (част ІІ, т.6).
Клас на измиване (част ІІ, т.7).
Клас на изсушаване (част ІІ, т.8).
Вместимост (част І, т.2.VІІІ).
Консумация на вода (част І, т.2.ІХ).
Годишна консумация (220 цикъла) (част ІІ, т.13).
Ниво на шум (част І, т.2.Х).

Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
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Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1.Класът на енергийна ефективност на уреда се определя както следва:
Изчислява се еталонно потребление, както следва:
CR = 1,35 + 0,025 х S

при S > 10

CR = 0,45 + 0,09 х S

при S £ 9

където S е капацитета на уреда за стандартно разположение на приборите, чиниите и
чашите (приложение № 3, част V, т.2.VІІІ).
Установява се индекс на енергийна ефективност EI :
EI =

C
CR

където С е консумацията на енергия от уреда (приложение № 3, част V, т.2.V).
При тези условия класът на енергийна ефективност се определя в съответствие с
таблица1:
Таблица 1
Клас на енергийна
ефективност

Индекс на енергийна
ефективност EI

А

EI <0,64

B

0,64£ EI <0,76

C

0,76£ EI <0,88

D

0,88£ EI <1,00

E

1,00£ EI <1,12

F

1,12£ EI <1,24

G

EI ³1,24

2. Класът на измиване на уреда се определя в съответствие с таблица 2:
Таблица 2
Клас на измиване

Индекс на измиване РС,
определен в съответствие със
стандартите по чл. 22,
използвайки стандартен
цикъл

А

РC >1,12

B

1,12³РC >1,00

C

1,00³РC >0,88

D

0,88³РC >0,76

E

0,76³РC >0,64

F

0,64³РC >0,52

G

0,52³РC

54
3. Класът на изсушаване на уреда се определя в съответствие с таблица 3:
Таблица 3
Клас на изсушаване

Индекс на изсушаване РD,
определен в съответствие със
стандартите по чл. 22,
използвайки стандартен
цикъл

А

РD >1,08

B

1,08³РD >0,93

C

0,93³РD >0,78

D

0,78³РD >0,63

E

0,63³РD >0,48

F

0,48³РD >0,33

G

0,33³РD

Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

X

X

I
II

1
2

X

X

3

V
V

1

EN

ES

DA

55
6

3

7

4

EL

FR

X

X

VІ

VІІ

DE

IT

NL

PT
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FI

SW

CS

ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Myčka nádobí

Nõudepesumasin

Trauku
mazgāšanas
mašīna

Indaplovė

Výrobce

Ražotājs

Gamintojas

Model
Úsporné

Tootja või
kaubamärk
Mudel
Tõhusam

Modelis
Efektīvāk

Modelis
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A
(nejvyšší účinnost,
tj. nízká spotřeba
elektrické energie)
do G (nejnižší
účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Spotřeba energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh/cyklus

kWh/programm

kWh/ciklā

Suvartojamos
energijos kiekis
kWh/ciklas
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Spotřeba energie
XYZ v kWh na
standardní
zkušební cyklus při
použití náplně
studené vody.
Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu použití
spotřebiče.

Energiatarbivus XYZ
kWh põhitsükli
kohta külma vee
ühenduse korral.
Tegelik
energiatarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Enerģijas patēriņš
XYZ kWh standarta
testēšanas ciklam,
izmantojot aukstu
ūdeni. Faktiskais
enerģijas patēriņš
atkarīgs no iekārtas
izmantošanas

(na základě
výsledků zkoušek
normovaného
cyklu s použitím
náplně studené
vody)

(Põhineb tootja
poolt standardtsükli
ja külma vee
ühenduse korral
saadud tulemustel)

(balstīts uz ražotāja
testa rezultātiem,
darbinot standarta
ciklā)

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče

Tegelik tarbivus
oleneb seadme
kasutusviisist

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida

Účinnost mytí
A: lepší
G: horší

Pesemistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka

Třída účinnosti
mytí … na stupnici
od A (vyšší) do G
(nižší)
činnost sušení
A: lepší
G: horší

Pesemistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)
Kuivatamistulemus
A: parem
G: halvem

Mazgāšanas izpilde
klase… uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)
Žāvēšanas izpilde
A: labāka
B: sliktāka

PL
Energia
Zmywarka do
naczyń
Producent
Model
Bardziej efektywna

SK
Energia
Umývačka riadu

SL
Energija
Pomivalni stroj

Gyártó
Típus
Hatékonyabb

MT
Enerġija
Magna tal-ħasil
tal-platti
Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Výrobca
Model
Viac úsporný

Kevésbé hatékony

L-aktar li taħli

Mniej efektywna

Menej úsporný

Enerhiahatékonysági osztály
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé
hatékony)
terjedő skálán
Energia fogyasztás

Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq
skala ta' A (lanqas li taħli) sa G
(l- aktar li taħli)

Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A
(bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice
od A (viac úsporná)
po G (menej
úsporná)

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije
Večja poraba
energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do
G (večja poraba
energije)

Konsum ta'
Enerġija
kWh

Całkowite zużycie
energii
kWh

Spotreba energie

Poraba energije

Consum de energie

kWh

Il-konsum ta' lenerġija XYZ kWh
għaċ-ċiklu ta'
testijiet standard
bl-ilma kiesaħ. Ilkonsum effettiv ta'
l-enerġija
jiddependi fuq ilmod kif il-prodott
jiġi wżat.

Zużycie energii
elektrycznej XYZ
kWh podczas
standardowego
cyklu zmywania
przy nabraniu
zimnej wody.
Rzeczywiste
zużycie zależy od
warunków
eksploatacji

kWh
Spotreba energie
XYZ kWh na jeden
štandardný
skúšobný cyklus
s použitím náplne
studenej vody.
Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako sa
zariadenie používa..

kWh
Consum de energie
XYZ kWh pe ciclu de
încercare
standardizat,
folosind alimentarea
cu apă rece.
Consumul real de
energie va depinde
de condiţiile de
utilizare a
aparatului.

HU
Energia
Mosogatógép

kWh
Az
energiafogyasztást
ciklusonként kWhban, a szabvány
ciklust alapul
véve, a hideg
vizes feltöltésű
szabvány
ellenőrzési
ciklusonkénti XYZ
energia
fogyasztásként
kell megadni. A

Poraba energije XYZ
kWh na standardni
program pomivanja
pri polnjenju s
hladno vodo.
Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja.

Suvartojamas
energijos kiekis XYZ
(kWh) per
standartinės
bandymo programos
ciklą, naudojant
šaltą vandenį.
Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas
(Remiantis
gamintojo
standartinio ciklo
bandymo
rezultatais,
naudojant šaltą
vandenį)
Tikrasis
suvartojamos
energijos kiekis
priklausys nuo to,
kaip prietaisas bus
naudojamas.
Plovimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)
Plovimo kokybės
….klasė skalėje nuo
A (aukštesnė) iki G
(žemesnė)
Džiovinimo kokybės
klasė:
A (aukštesnė),
G (žemesnė)

RO
Energie
Maşină de spălat
vase
Fabricant
Model
Mai eficient
Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)
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tényleges
energiafogyasztás
függ a készülék
használatának
módjától.
(a gyártó által
megadott
szabványos
hidegvizes ciklusra
vonatkozó
teszteredmény
alapján)

(Ibbażat fuq irriżultati ta’testijiet
standard tal-ħasil
bl-ilma kiesaħ.)

(w standardowym
cyklu zmywania)

(základom je
výsledok
štandardného testu
výrobcu pri použití
studeného plnenia)

A tényleges
energiafogyasztás
függ a használat
és elhelyezés
módjától
Tisztítási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb
Tisztítási
hatékonysági
osztály Atól(magasabb) Gig (alacsonyabb)
terjedő skálán

Il-konsum attwali
ta'l-enerġija
jiddependi minn
kif il-prodott ikun
qed jiġi użat.
Il-qawwa tat-tindif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx

Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji

Skutočná spotreba
energie závisí od
toho, ako je
spotrebič používaný.

Dejanska poraba je
odvisna od načina
uporabe stroja.

Consumul real va
depinde de condiţiile
de utilizare a
aparatului

Účinnosť čistenia
A: vysoká
G: nízka

Pomivalni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa spălării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

Trieda účinnosti
čistenia ... na
stupnici od A
(vyššia)
do G (nižšia)

Razred pomivalnega
učinka... na lestvici
od A (višji) do G
(nižji)

Clasa de eficienţă a
spălării … pe o scară
de la A (mai
ridicată) la G (mai
scăzută)

Szárítási
teljesítmény
A: magasabb
G: alacsonyabb

Il-qawwa tattnixxif
A: L-ogħla
G: L-aktar baxx

Efektywność
zmywania
A: wyższa
G: niższa
Klasa
efektywności
zmywania ...w
skali od
A (bardziej
efektywna) do
G (mniej
efektywna)
Efektywność
suszenia
A: (bardziej
efektywna)
G: (mniej
efektywna)

Účinnosť sušenia
A: vysoká
G: nízka

Sušilni učinek
A: višji
G: nižji

Eficienţa uscării
A: mai ridicată
G: mai scăzută

Бележки

Il-klassi tal-qawwa
tat-tindif ... fuq
skala ta' A (logħla) sa G (laktar baxx)

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

VІІІ

9

6

ІХ

10

7

8

5

11

Х
X

X

X

13

8

14

9

EN

(Na podlagi
rezultatov preskusa
za standardni
program pri
polnjenju s hladno
vodo, ki ga določi
proizvajalec)

ES

(Bazat pe rezultatele
încercărilor
efectuate de către
producător pentru
ciclul standardizat,
folosind alimentarea
cu apă rece)

DA
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DE

EL

FR

IT

NL

PT

FI

SW

CS
Třída účinnosti
sušení … na
stupnici od A
(vyšší) do G (nižší)

ET
Kuivatamistulemuse
klass … astmestikus
A-st (parem) kuni Gni (halvem)

LV
Žāvēšanas izpildes
klase… uz skalas no
A (labāka) līdz G
(sliktāka)

Počet sad nádobí

Standardsete
serviiside arv

Standarta trauku
komplektu skaits

Spotřeba vody
l/cyklus

Veetarbivus
l/tsükkel

Ūdens patēriņš
l/ciklā

LT
Džiovinimo kokybės
klasė …… skalėje
nuo
A (aukštesnė) iki
G (žemesnė)
Talpa standartiniais
serviruotės
komplektais
Suvartojamas
vanduo (l/ciklas)

Doba programu

Põhitsükli ajaline
kestus

Programmas laiks

Programos trukmė

Odhadovaná roční
spotřeba
(220 cyklů)

Eeldatav aastane
tarbivus (220
pesemiskorda)

Paredzamais gada
patēriņš (220 cikli)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)

Müra (dB(A) re pW)

Troksnis (dB(A) re 1
pW)

Skaičiuotinis per
metus (220 ciklų)
suvartojamos
energijos kiekis
Triukšmas
(dB(A) apie 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau
informacijos yra
gaminio apraše

Norma EN 50242

Standard EN 50242

Standarts EN 50242

Směrnice
97/17/ES pro
označování myček
nádobí
energetickými
štítky

Nõudepesumasinate
märgistamise
direktiiv 97/17/EÜ

Trauku mazgāšanas
mašīnu direktīva
97/17/EK

Lietuvos standartas
LST EN 50242
Indaplovės etiketės
direktyva 97/17/EB
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HU
Szárítási
hatékonyság
osztály A-tól
(magasabb) G-ig
(alacsonyabb)
terjedő skálán.
Szabványos teríték

MT
Il-qawwa tattnixxif ... fuq skala
ta' A (l-ogħla) sa
G (l-aktar baxx)

PL
Efektywność
suszenia ... w skali
od A (wysoka) do
G (niska)

SK
Trieda účinnosti
sušenia ... na
stupnici od A
(vyššia) do G
(nižšia)

SL
Razred sušilnega
učinka... na lestvici
od A (višji) do G
(nižji)

RO
Clasa de eficienţă a
uscării … pe o scară
de la A (mai
ridicată) la G (mai
scăzută)

Għadd standard
ta' postijiet ta'
oġġetti għall-ħasil

Pojemność
znamionowa
komplet

Štandardný objem
pre riad

Standardni
pogrinjki

Numărul standard
de tacâmuri

Vízfogyasztás
l/ciklus

Il-konsum ta' lilma
l/ċiklu
Iż-żmien talprogramm
L-istima talkonsum annwali
(220 ċikli)

Zużycie wody
(l/cykl)

Spotreba vody
l/cyklus

Poraba vode
l/program

Consum de apă
l/ciclu

Czas trwania cyklu

Čas programu

Trajanje programa

Durata programului

Szacowane roczne
zużycie (220 cykli)

Odhadovaná ročná
spotreba
(220 cyklov)

Ocenjena poraba
na leto (220
programov)

Consum anual
estimat (220 cicluri)

Livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)
Aktar
informazzjoni
tinkiseb millmanwal talprodott.
L-istandard EN
50242

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)
Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi

Hlučnosť
(dB(A) re 1 pW)
Ďalšie informácie sú
obsiahnuté
vo výrobkových
katalógoch

Hrup (dB(A) re 1
pW)
Ostali podatki so
navedeni v
prospektih

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
Informaţiile
suplimentare se
găsesc în broşurile
de produs

Norma EN 50242

Norma EN 50242

Standard EN 50242

Standard EN 50242

Id-Direttiva
97/17/KE dwar ittikketti tal-magni
tal-ħasil tal-platti

Dyrektywa
97/17/WE
dotycząca etykiet
na zmywarki do
naczyń

Smernica 97/17/ES
o štítkovaní
umývačiek riadu

Direktiva 97/17/ES
o energijskih
nalepkah za
pomivalne stroje

Directiva 97/17/CE
privind eticheta
pentru maşini de
spălat vase

Programidő
Átlagos évi becsült
energia- és
vízfogyasztás
értéke 220
ciklusra
Zaj
(dB(A) 1 pW)
További
információ a
termékismertetőbe
n
EN 50242
szabvány
A 97/17/EK
irányelv alapján
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Приложение № 6
към чл. 23
Част І
Етикет
1. Етикетът се избира от едно от следните графични изображения:

(цветен вариант)

(черно-бял вариант)

Там където етикетът не е отпечатан на опаковката, а е поставен отделен етикет, или
етикетът е прикрепен към опаковката, трябва да се използва “цветния” вариант. Ако се
използва “черно-белия” вариант, печатният текст и фонът могат да бъдат в произволни
цветове, които запазват четливостта на етикета.
2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част ІV. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІІ. Светлинен поток на лампата в лумени, определен в съответствие със стандартите по
чл. 25.
ІІІ. Входна мощност на лампата във ватове, определена в съответствие със стандартите по
чл. 25.
ІV. Обявена средна продължителност на живот на лампата в часове, определена в
съответствие със стандартите по чл. 25. Там където на опаковката не е включена друга
информация за живота на лампата, това поле може да се пропусне.
3. Там където информацията, определена в точки ІІ, ІІІ и ІV от т.2 е включена другаде
върху опаковката на лампата, то тя може да не се поставя върху етикета на лампата,
както и върху кутията, която я съдържа. В този случай етикетът трябва да се избере от
едно от следните графични изображения:
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(цветен вариант)

(черно-бял вариант)

4. Размерите на етикета, полетата в него и използваният шрифт трябва да са в
съответствие със следните графични изображения:

(полета)

(шрифт)

Етикетът трябва да бъде отделен от краищата на страните на опаковката с празна ивица
от поне 5 мм. Ако няма достатъчно голяма страна на опаковката, където да бъдат
разположени етикетът и ивицата, или те покриват по-вече от 50% от повърхността на
най-голямата страна на опаковката, етикетът и празната ивица могат да бъдат намалени,
но не по-вече отколкото да отговорят на горните две условия. В никакъв случай обаче
етикетът не трябва да бъде намаляван до по-малко от 40% от неговия стандартен размер
(дължината). Където опаковката е твърде малка, за да се помести такъв намален етикет,
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той задължително трябва да бъде прикрепен към лампата или към опаковката. Когато
обаче етикет в стандартен размер е изложен заедно с лампата (например прикрепен към
рафта, на който е лампата), в този случай не е необходимо да се прикрепва етикет към
лампата.
Използвани цветове
СЗ – П – Ж – Ч : циан – магента – жълт – черен
Пример: 07Х0 – 0% циан, 70% магента, 100% жълт и 0% черен.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
А: Х0Х0
В: 70Х0
С: 30Х0
D: 00Х0
Е: 03Х0
F: 07Х0
G: 0ХХ0
Цветът на контура на етикета е Х070.
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
1. Информационният лист съдържа следната информация, специфицирана в етикета на
лампата:
а) клас на енергийна ефективност на лампата (част І, т. 2. І).
б) светлинен поток на лампата в лумени (част І, т. 2. ІІ).
в) входна мощност на лампата във ватове (част І, т. 2. ІІІ).
г) обявена средна продължителност на живот на лампата в часове (част І, т. 2. ІV).
2. Когато лампата не е снабдена с техническо описание, доставеният с нея етикет може да
бъде приет за информационен лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл.49, ал.2, трябва да
съдържат копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1. Клас на енергийна ефективност на лампата (част І, т.2.І), изразен като “Клас на
енергийна ефективност ........ върху скала от А (най-ефективен) към G (най-ниско
ефективен). Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да бъде
изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) към G (най-ниско ефективен клас).
2. Светлинен поток на лампата (част І, т.2.ІІ).
3. Входна мощност на лампата (част І, т.2.ІІІ).
4. Обявена средна продължителност на живот на лампата (част І, т.2.ІV).
(Когато в каталога не е дадена информация за средната продължителност на живота на
лампата, тази информация може да се изпусне).
Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
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Част ІV
Клас на енергийна ефективност
Класът на енергийна ефективност на лампата се определя както следва:
І. Лампата се класифицира в клас А, ако:
1. За луминесцентни лампи без вграден баласт
(такива, които изискват баласт и/или други управляващи устройства за включване към
захранващата мрежа)
W ≤ 0,15

Ф + 0,0097 Ф

2. Други лампи
W ≤ 0,24

Ф + 0,0103 Ф

където: Ф е светлинния поток на лампата в лумени.
W е входната мощност на лампата във ватове.
ІІ. Ако лампата не е класифицирана в клас А:
1. Определя се “базова мощност”, както следва:
WR = 0,88 Ф + 0,049 Ф, ако Ф > 34 лумена
WR = 0,2 Ф
, ако Ф ≤ 34 лумена
където Ф е светлинния поток на лампата в лумени.
2. Определя се “индекс на енергийна ефективност” Ei:
W
EI =
WR
където W е входната мощност на лампата във ватове.
3. Класовете на енергийна ефективност на лампата от В до G се определят съгласно
следната таблица:
Клас на енергийна ефективност
B
C
D
E
F
G

Индекс на енергийна ефективност - EI
Ei < 60%
60% ≤ EI < 80%
80% ≤ EI < 95%
95% ≤ EI < 110%
110% ≤ EI < 130%
130% ≤ EI
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Приложение № 8
към раздел ХІ
Част І
Етикет
1. Етикетът е в съответствие със следните графични изображения:
Етикет за устройства само за охлаждане - етикет 1

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

Енергия
Производител

Външно устройство
Вътрешно устройство

Logo

I

ABC
123

II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

41 mm

Годишна консумация на енергия
в kW h в режим на охлаждане
(Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва
уредът и от климата)

Охлаждаща
производителност

15 mm 15 mm

Хладилен коефициент

при пълен товар (по-висок - по-добър)

Тип Само за охлаждане

kW

X.Y
X.Y
X.Y

V
VI
VII
VIII

Охлаждане+Отопление
Въздушно охлаждане

IX

Водно охлаждане

Ниво на шум

XII

44 mm

(dB(A) за 1 pW)
Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN XYZ
Директива 2002/31/ЕO за климатизатори

XIII
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Етикет за устройства за охлаждане/отопление – етикет 2

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

Енергия
Производител

Външно устройство

Logo

I

ABC
123

II

Вътрешно устройство
По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен

41 mm

Годишна консумация на енергия
в kW h в режим на охлаждане

X.Y
X.Y

(Действителната консумация на енергия
ще зависи от това как се използва
уредът и от климата)

Охлаждаща
производителност

kW

23 mm 15 mm15 mm

Хладилен коефициент

X.Y

при пълен товар (по-висок - по-добър)

Тип Само за охлаждане

VI
VII
VIII

Охлаждане+Отопление
Въздушно охлаждане
Водно охлаждане
Топлинна
производителност

IX

Ефективност на отопление
A: по-висока

X.Y

kW
G: по-ниска

Ниво на шум
44 mm

V

A B

D E F G

X
XI
XII

(dB(A) за 1 pW)
Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN XYZ
Директива 2002/31/ЕO за климатизатори

XIII
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2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
За “сплит и мулти-сплит уреди” - идентификаторът на модела на вътрешните и външните
елементи на комбинацията, за която се прилагат цитираните по-долу числа.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно част ІV. Буквата и съответната
стрелка са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Годишна консумация на енергия, изчислена при обща входна мощност, така както е
определена в съответствие със стандартите по чл. 28, умножена по средно 500 часа за
година, за моделите за охлаждане при пълен товар, и определена в съответствие с чл.7,
ал.1 (условия Т1 “умерени”).
VІ. Охлаждаща производителност, определена като хладилна мощност в kW, за уред в
режим на охлаждане при пълен товар, определена в съответствие със стандартите по
чл. 28 (условия Т1 “умерени”).
VІІ. Хладилен коефициент -ЕЕR на уреда в режим на охлаждане при пълен товар,
определен в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия Т1 “умерени”).
VІІІ. Вид на уреда - само охлаждане или охлаждане/отопление. Тази стрелка е
разположена на същото ниво, както и надписа за съответния вид.
ІХ. Режим на охлаждане - въздушно охлаждане, водно охлаждане.
Тази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписа за съответния вид.
Х. Само за уреди с възможности за отопление (етикет 2) – топлинната производителност
на уреда, като топлинна мощност в kW, в режим на отопление при пълен товар,
определена в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия Т1 + 7С).
ХІ. Само за уреди с възможности за отопление (етикет 2) – класът на енергийна
ефективност при режим на отопление, в съответствие с част ІV, изразен върху скала от А
(най-висок клас) към G (най-нисък клас), определен в съответствие със стандартите по
чл. 28 (условия Т1 + 7С). Когато възможността за отопление на уреда е осигурена чрез
съпротивителни елементи, тогава коефициентът на преобразуване (СОР) има стойност 1.
ХІІ. Ниво на шум по време на стандартна функция. Когато се предоставя такава
информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за етикетиране
на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
ХІІІ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичните изображения
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
- А: Х0Х0
- В: 70Х0
- С: 30Х0
- D: 00Х0
- E: 03Х0
- F: 07Х0
- G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070
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Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
1.

Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
За “сплит и мулти-сплит уреди” - идентификаторът на модела на вътрешните и външните
елементи на комбинацията за която се прилагат цитираните по-долу числа.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Клас на енергийна ефективност на модела, съгласно част І, изразен като “Клас на
енергийна ефективност …. върху скала от А (най-ефективен) до G (най-ниско
ефективен)”. Когато тази информация е осигурена чрез таблица, тя може да бъде
изразена и по други начини изразяващи ясно градацията на скалата от А (найефективен клас) до G (най-ниско ефективен клас).
Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите
изброени в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в
информационния лист, като в този случай описанието започва с копие на знака за
екомаркировката.
Годишна консумация на енергия, равна на средно 500 часа годишна употреба,
определена в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия Т1 “умерени), съгласно
част І, т. 2. V.
Охлаждащата производителност, определена като хладилна мощност в kW, на уреда в
режим на охлаждане при пълен товар, определена в съответствие със стандартите по
чл. 28 (условия Т1 “умерени”), съгласно част І, т. 2. VІ.
Хладилният коефициент (ЕЕR) на уреда в режим на охлаждане при пълен товар,
определен в съответствие със стандартите по чл. 28 (условия Т1 “умерени”).
Тип на уреда - само за охлаждане, за охлаждане/отопление.
Режим на охлаждане - въздушно охлаждане, водно охлаждане.
Само за уреди с възможности за отопление – топлинната производителност на уреда,
изразена като топлинна мощност в kW, в режим на отопление при пълен товар,
определена в съответствие със стандартите по чл. 28, ал.1 (условия Т1+7С), съгласно
част І, т. 2. Х.
Само за уреди с възможности за отопление – класът на енергийна ефективност при
режим на отопление, съгласно част І, изразен върху скала от А (най-висок клас) към
G (най-нисък клас), определен в съответствие със стандартите по чл. 28 ал.1 (условия
Т1+7С), съгласно част І, т. 2. ХІ. Когато възможността за отопление на уреда е
осигурена чрез съпротивителни елементи, тогава коефициентът на преобразуване
(СОР) има стойност 1.
Ниво на шум по време на стандартна функция. Когато се предоставя такава
информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за изискванията за
етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.
Лицата по чл.5, ал.1 могат да предоставят допълнителна информация по точки 5 до 8
по отношение на други тестови условия, определени в съответствие със стандартите
по чл. 28.

Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, представена само в информационния лист.
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Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл.55. ал.2, съдържат
копие на етикета или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.

Име на доставчик или търговска марка (част ІІ, т.1).
Идентификационен номер на модела на доставчика (част ІІ, т.2).
За “сплит и мулти-сплит уреди” – идентификационният номер на модела на
вътрешните и външните елементи на комбинацията.

3.
4.

Класът на енергийна ефективност на модела (част ІІ, т.3).
Когато уредът е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент (ЕО) №
66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година относно
екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в каталозите за поръчки
по пощата, другите печатни материали, писмените оферти, рекламите по Интернет
или други електронни медии, като в този случай описанието започва с копие на знака
за екологичния етикет. (част ІІ, 4).
5. Годишната консумация на енергия (част ІІ, т.5).
6. Охлаждащата производителност (част ІІ, т.6).
7. Хладилният коефициент - ЕЕR на уреда в режим на охлаждане при пълен товар (част
ІІ, т.7).
8. Видът на устройството – само за охлаждане, за охлаждане/отопление (част ІІ, т.8).
9. Режимът на охлаждане (част ІІ, т.9).
10. Само за уреди с възможности за отопление – топлинната производителност на уреда
(част ІІ, т.10).
11. Само за уреди с възможности за отопление – класът на енергийна ефективност при
режим на отопление (част ІІ, т.11).
12. Ниво на шум по време на стандартна функция (част ІІ, т.12).
Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
1.Класът на енергийна ефективност се определя в съответствие със следните таблици:
(хладилният коефициент - ЕЕR е определен в съответствие с в съответствие със
стандартите по чл. 28при условия Т1 “умерени”).
Таблица 1
Климатизатори с въздушно охлаждане
Таблица 1.1
Клас на енергийна
ефективност

Сплит и мулти-сплит
уреди

А

3,20<EER

B

3,20³EER>3,00

C

3,00³EER>2,80

D

2,80³EER>2,60

E

2,60³EER>2,40

F

2,40³EER>2,20
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G

2,20³EER
Таблица 1.2

Клас на енергийна
ефективност
А

1

Компактни уреди ( )
3,00<EER

B

3,00³EER>2,80

C

2,80³EER>2,60

D

2,60³EER>2,40

E

2,40³EER>2,20

F

2,20³EER>2,00

G

2,00³EER
Таблица 1.3

Клас на енергийна
ефективност
А

Едноканални уреди
2,60<EER

B

2,60³EER>2,40

C

2,40³EER>2,20

D

2,20³EER>2,00

E

2,00³EER>1,80

F

1,80³EER>1,60

G

1,60³EER

(1) - Компактни “двуканални” уреди (познати в търговската практика като
“двуканални”), определени като “Климатизатор, разположен изцяло вътре в
климатизираното пространство, с подаване и отвеждане на въздуха за кондензатора с
помощта на две тръби” ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с
коригиращ фактор – 0,4.
Таблица 2
Климатизатори с водно охлаждане
Таблица 2.1
Клас на енергийна
ефективностс
А

Сплит и мулти-сплит
уреди
3,60<EER

B

3,60³EER>3,30

C

3,30³EER>3,10

D

3,10³EER>2,80

E

2,80³EER>2,50

F

2,50³EER>2,20
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G

2,20³EER
Таблица 2.2

Клас на енергийна
ефективност
А

1

Компактни уреди ( )
4,40<EER

B

4,40³EER>4,10

C

4,10³EER>3,80

D

3,80³EER>3,50

E

3,50³EER>3,20

F

3,20³EER>2,90

G

2,90³EER

(1) - Компактни “двуканални” уреди (познати в търговската практика като
“двуканални”), определени като “Климатизатор, разположен изцяло вътре в
климатизираното пространство, с подаване и отвеждане на въздуха за кондензатора с
помощта на две тръби” ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с
коригиращ фактор – 0,4.
2. Класът на енергийна ефективност в режим на отопление се определя в съответствие
със следните таблици:
(коефициентът на преобразуване - СОР е определен в съответствие със стандартите по
чл. 28, при условия Т1 + 7С).
Таблица 3
Климатизатори с въздушно охлаждане (режим на отопление)
Таблица 3.1
Клас на енергийна
ефективност
А

Сплит и мулти-сплит
уреди
3,60<СОР

B

3,60³ СОР >3,40

C

3,40³ СОР >3,20

D

3,20³ СОР >2,80

E

2,80³ СОР >2,60

F

2,60³ СОР >2,40

G

2,40³ СОР
Таблица 3.2

Клас на енергийна
ефективност

Компактни устройства
(1)

А

3,40< СОР

B

3,40³ СОР >3,20

C

3,20³ СОР >3,00
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D

3,00³ СОР >2,60

E

2,60³ СОР >2,40

F

2,40³ СОР >2,20

G

2,20³ СОР
Таблица 3.3

Клас на енергийна
ефективност

Едноканални уреди

А

3,00< СОР

B

3,00³ СОР >2,80

C

2,80³ СОР >2,60

D

2,60³ СОР >2,40

E

2,40³ СОР >2,10

F

2,10³ СОР >1,80

G

1,80³ СОР

(1) - Компактни “двуканални” уреди (познати в търговската практика като
“двуканални”), определени като “Климатизатор, разположен изцяло вътре в
климатизираното пространство, с подаване и отвеждане на въздуха за кондензатора с
помощта на две тръби” ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с
коригиращ фактор – 0,4.
Таблица 4
Климатизатори с водно охлаждане (режим на отопление)
Таблица 4.1
Клас на енергийна
ефективност
А

Сплит и мулти-сплит
уреди
4,00<СОР

B

4,00³ СОР >3,70

C

3,70³ СОР >3,40

D

3,40³ СОР >3,10

E

3,10³ СОР >2,80

F

2,80³ СОР >2,50

G

2,50³ СОР
Таблица 4.2

Клас на енергийна
ефективност

Компактни устройства
(1)

А

4,70< СОР

B

4,70³ СОР >4,40

C

4,40³ СОР >4,10
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D

4,10³ СОР >3,80

E

3,80³ СОР >3,50

F

3,50³ СОР >3,20

G

3,20³ СОР

(1) - Компактни “двуканални” уреди (познати в търговската практика като
“двуканални”), определени като “Климатизатор, разположен изцяло вътре в
климатизираното пространство, с подаване и отвеждане на въздуха за кондензатора с
помощта на две тръби” ще бъдат класифицирани в съответствие с таблица 1.2, с
коригиращ фактор – 0,4.
Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки
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FI

HU
Energia
Gyártó
Típus
Kültéri egység

SW

MT
Enerġija
Manifattur
Mudell
Unit ta' barra

CS

ET

LV

LT

Energie

Energia

Enerģija

Energija

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas

Model
Venkovní jednotka

Mudel
Seadme välisosa

Modelis
Āra bloks

Modelis
Išorinis blokas

Vnitřní jednotka

Seadme siseosa

Iekšējais bloks

Úsporné

Tõhusam

Efektīvāk

Vidinis
blokas
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Roční spotřeba
energie

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Aastane energiatarbivus

Enerģijas patēriņš
gadā

Per metus suvartojama
energija

kWh v režimu
chlazení

kWh jahutus-režiimis

kWh dzesēšanas
režīmā

kWh šaldant

Skutečná spotřeba
energie závisí na
způsobu používání
spotřebiče a na
klimatických
podmínkách

Tegelik energiatarbivus oleneb
seadme kasutusviisist
ja ilmastikust

Faktiskais enerģijas
patēriņš atkarīgs no
iekārtas lietošanas
veida un klimata

Tikrasis suvartojimas
priklauso nuo buitinio
prietaiso naudojimo ir
klimato

Chladící výkon
Koeficient
využitelnosti energie
(EER) při plném
zatížení

Jahutus-võimsus
Energeetilise
efektiivsuse tegur
täiskoormusel

Dzesēšanas jauda
Energoefektivitātes
koeficients (EEK) pie
pilnas jaudas

Šaldymo galia
Energijos vartojimo
efektyvumo santykis
(EVES) pilnai
apkrovus

Čím vyšší, tím lepší

Mida kõrgem, seda
parem

Jo augstāks, jo labāks

Didesnis - geriau

Typ

Tüüp

Tips

Tipas

Pouze chlazení

Ainult jahutamine

Tikai dzesēšana

Tik šaldymo

Chlazení/vytápění

Jahutamine/
Soojendamine

Dzesēšana/sildīšana

Šaldymo ir šildymo

Chlazení vzduchem

Õhkjahutatav

Ar gaisu dzesējams

Aušinamas oru

Chlazení vodou

Vesijahutatav

Ar ūdeni dzesējams

Aušinamas vandeniu

Tepelný výkon

Soojendus-võimsus

Sildīšanas jauda

Šilumos
galia

PL
Energia
Producent
Model

SK
Energia
Výrobca
Model
Vonkajšia

SL
Energija
Proizvajalec
Model
Zunanja

RO
Energie
Fabricant
Model
Unitate exterioară

Zespół zewnętrzny
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Beltéri egység

Unit ta' ġewwa

Kis fogyasztás

L-anqas li taħli

Nagy fogyasztás
Enerhiahatékonysági osztály az
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé hatékony)
terjedő skálán
Éves energiafogyasztás hűtési
üzemmódban, kWh

L-aktar li taħli
Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq skala
ta' A (l- anqas li
taħli) sa G (l- aktar
li taħli)

A tényleges
energiafo-gyasztás a
berendezés
felhasználási
módjától és a
klímától függ

jednotka
Vnútorná
jednotka

enota
Notranja enota

Bardziej efektywna

Viac úsporný

Mai eficient

Mniej efektywna
Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Menej úsporný
Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

Manjša poraba
energije
Večja poraba energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)
Letna poraba energije

Consum anual de
energie, în kWh, în
regim de răcire

Zespół
wewnętrzny

Konsum ta' enerġija
annwali
kWh fil-modalità
tat-tkessiħ
Il-konsum attwali
jkun jiddependi
minn kif jintuża lapparat u mill-klima

Roczne zużycie
energii w trybie
chłodzenia
kWh
Aktualne zużycie
energii zależy od
warunków
eksploatacji i
warunków
klimatycznych

Ročná spotreba
energie

pri hlajenju v kWh

Unitate interioară

Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

kWh v režime
chladenia
Skutočná spotreba
závisí od toho, ako sa
spotrebič používa, a
od klimatických
podmienok.

Dejanska poraba
energije je odvisna od
načina uporabe
naprave in klimatskih
razmer

Consumul real
depinde de modul de
utilizare şi de climat

Hűtési teljesítmény

Dħul ta' tkessiħ

Moc chłodnicza

Chladiaci výkon

Hladilna moč

Puterea frigorifică

Energiahatékonysági tényező
(EHT) teljes
terhelés mellett

Proporzjon ta'
effiċjenza ta' lenerġija meta
mgħobbi kollu

Wskaźnik
efektywności
energetycznej przy
pełnym obciążeniu

Indikátor energetickej
hospodárnosti pri
plnom zaťažení

Količnik energijske
učinkovitosti pri polni
obremenitvi

Eficienţa frigorifică la
sarcina maximă

Minél magasabb,
annál jobb

Aktar m'hu għoli
aħjar

Im wyższy, tym
lepiej

Čím vyšší, tým lepší

Višji je boljši

Cel mai ridicat

Méret

Daqs

Typ

Tip

Tip

Csak hűtés

Tkessiħ biss

Tylko chłodzenie

Len chladenie

Samo hlajenje

Numai răcire

Hűtés/fűtés

Tkessiħ/tisħin

Chłodzenie/
Ogrzewanie

Chladenie /
vykurovanie

Hlajenje/ogrevanje

Răcire/ încălzire

Léghűtéses

Mkessaħ bl-arja

Chłodzony
powietrzem

Vzduchom chladený

Zračno hlajena

Răcire cu aer

Vízhűtéses

Mkessaħ bl-ilma

Chłodzony wodą

Vodou chladený

Vodno hlajena

Răcire cu apă

Fűtési teljesítmény

Qawwa ta' tfigħ ta'
sħana

Moc grzewcza

Tepelný výkon

Ogrevna moč

Puterea calorică

Rodzaj

Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

ХІ

11

11

ХІІ

12

12

X

X

ES

DA
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X

X

11

11

DE

EL

FR

FI

SW

CS

IT

ET

NL

LV

PT

LT

Tepelná účinnost:
A (lepší)
G (horší)

Soojenduse
efektiivsus …
astmestikus A-st
(efektiivsem) kuni
G-ni
(vähemefektiivne)

Sildīšanas izpilde:
A (labāka)
G (sliktāka)

Šildymo kokybės
charakteristi-ka A
(efek-tyviausias)
G (mažiau
efektyvus)

Hluk
(dB(A) re 1 pW)
Další údaje jsou
v návodu k použití

Müra (dB(A) re 1
pW)
Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Troksnis (dB(A) re
1 pW)
Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Triukšmo vertė
(dB(A) apie 1 pW)
Daugiau
informacijos
pateikiama gaminio
aprašuose

Norma EN 814

Standard EN 814

Standarts EN 814

Klimatizátor

Õhu-konditsioneer

Gaisa
kondicionieris

Lietuvos
Respublikos
standartas
LST EN 814
Oro kondicionierius
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Směrnice
2002/31/ES pro
označování
klimatizátorů
energetickými
štítky

Energiamärgistamise
direktiiv
2002/31/EÜ

Enerģijas
marķēšanas
direktīva
2002/31/EK

Třída energetické
účinnosti v režimu
vytápění

Energiatõhususklass soojendusrežiimis

Sildīšanas režīma
energoefektivitātes
klase

HU
Fűtési jellemzők:
A -tól (Ahatékonyabb) G-ig
(G- kevésbé
hatékony)

MT
Effiċjenza tat-tisħin:
A ( jaħlu ftit) sa G
(jaħlu ħafna)

PL
Wydajność
grzewcza:
A (wyższa)
G (niższa)

SK
Účinnosť
vykurovania
A (vyššia)
G (nižšia)

Zaj (dB(A) 1 pW)

Il-livell tal-ħoss
(dB(A) re 1 pW)

Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW

Hlučnosť (dB(A) re
1 pW)

További
információk a
termékis-mertetőben

Aktar informazzjoni
tista' tinkiseb millmanwali tal-prodott

Szczegółowe
informacje zawarte
są w instrukcji
obsługi

EN 814 szabvány

L-Istandard EN 814

Norma EN 814

Légkondici-onáló

Apparat ta' l-arja
kondizzjonata
Direttiva
2002/31/KE dwar
tikketta li tindika lenerġija

Klimatyzator

Klassi ta' effiċjenza
ta' l-enerġija filmodalità tat-tisħin

2002/31/EK Az
energiafogyasztási
címkézésről szóló
irányelv
Fűtési üzemmód
energiahatékonysági
osztály

Oro kon-dicionierių
vartojamos
energijos
efektyvumo
ženklinimo
direktyva
2002/31/EB
Energijos vartojimo
efektyvumo klasė
tik šildant

SL
Energijska
učinkovitost za režim
ogrevanja:
A (manjša poraba
energije)
G (večja poraba
energije)
Hrup (dB(A) re 1 pW)

RO
Clasa de eficienţă
energetică la încălzire:
A (mai eficient)
G (mai puţin eficient)

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

Ostali podatki so
navedeni v prospektu

Fişa de informaţii
conţinută în broşura
de produs

Norma EN 814

Standard EN 814

Standard EN 814

Klimatska naprava

Aparat de climatizare

Dyrektywa
2002/31/WE
dotycząca etykiet
energetycznych

Klimatizačná
jednotka
Smernica
2002/31/ES o
energetickom
štítkovaní

Direktiva 2002/31/ES
o energijski nalepki za
klimatske naprave

Klasa efektywności
energetycznej trybu
grzewczego

Trieda energetickej
hospodárnosti v
režime vykurovania

Razred energijske
učinkovitosti pri
ogrevanju

Directiva 2002/31/CE
Etichetarea energetică
a aparatelor de
climatizare de uz
casnic
Clasa de eficienţă
energetică în regim de
încălzire

Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)
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Приложение № 9
към раздел ХІІ
Част І
Етикет
1. Етикетът e в съответствие със следното графично изображение:

41 mm

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

Енергия
Производител
Модел

Logo

I

ABC
123

II

По-ефективен

90 mm

III

IV
По-ниско ефективен
Консумация на енергия

( kWh)

39 mm

Функция нагряване:
Естествена циркулация
на въздуха
Принудителна циркулация
на въздуха

25 mm 10 mm

(Основана на стандартен товар)

Използваем обем
Размер:

(литри)

Малък
Среден
Голям

X.YZ
X.YZ

V

XYZ

VI
VII

44 mm

Ниво на шум
(dB(A) за 1 pW)

VIII

Допълнителна информация се съдържа
в техническия проспект
БДС EN 50304
Директива 2002/40/ЕO за електрически фурни

IX
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2. Информацията, която се включва в полетата на етикета е следната:
І. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (името/наименование или търговска марка).
ІІ. Идентификационен номер на модела.
ІІІ. Клас на енергийна ефективност на уреда, съгласно ІV. Буквата и съответната стрелка
са разположени на едно и също ниво.
Височината на стрелката, съдържаща буквата е не по-малка от два пъти и не по-голяма от
два пъти от височината на стрелките за класа.
ІV. Знак за екомаркировка на ЕС, ако уредът е получил такъв, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година
относно екомаркировката на ЕС.
V. Консумация на енергия в kWh за функция(и) нагряване (естествена и/или
принудителна циркулация на въздуха) на уредите, основаваща се на стандартен товар,
определена в съответствие със стандартите по чл. 31.
VІ. Използваем обем на отделенията в литри, определен в съответствие със стандартите
по чл. 31.
VІІ. Размер на уреда, определен както следва:
малък
12 ℓ £ обем < 35 ℓ
среден
35 ℓ £ обем < 65 ℓ
голям
65 ℓ £ обем.
Тази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписа за съответния размер.
VІІІ. Ниво на шум по време на функцията, определяща енергийната ефективност. Когато
се предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във
въздуха.
ІХ. Използваният български държавен стандарт за определяне на консумацията на
енергия.
3. Размерите на етикета и полетата в него са в съответствие с графичното изображение
по т.1.
Използвани цветове:
CMYK – циан, магента, жълто, черно.
Пример: 07Х0: 0% циан, 70% магента, 100% жълто, 0% черно.
Стрелки (указатели за класа на енергийна ефективност):
- А: Х0Х0
- В: 70Х0
- С: 30Х0
- D: 00Х0
- E: 03Х0
- F: 07Х0
- G: 0ХХ0
Цветът на контура е Х070
Цветът на фона на стрелката за енергийната ефективност е черен.
Текстът в етикета е в черно. Фонът е бял.
Част ІІ
Информационен лист
Информационният лист съдържа следната информация (същата може да бъде дадена под
формата на таблица, която представя уредите, доставяни от едно и също лице по чл.5,
ал.1):
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1. Производител, неговият упълномощен представител или лицето, което пуска битови
уреди на пазара (търговска марка).
2. Идентификационен номер на модела.
3. Клас на енергийна ефективност на отделението(а) на модела, определен в
съответствие с част І, изразен като “Клас на енергийна ефективност …. върху скала от
А (най-ефективен) до G (най-ниско ефективен)”. Когато тази информация е осигурена
чрез таблица, тя може да бъде изразена и по други начини изразяващи ясно
градацията на скалата от А (най-ефективен клас) до G (най-ниско ефективен клас).
Посочва се означението на функцията нагряване, в която е определен класът на
енергийна ефективност.
4. Когато информацията се представя в табличен вид и когато някой от уредите изброени
в таблицата е получил екомаркировка на ЕС, в съответствие с Регламент (ЕО) №
66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2010 година относно
екомаркировката на ЕС, тази информация може да се включи в информационния лист,
като в този случай описанието започва с копие на знака за екомаркировката.
5. Консумация на енергия в kWh за функция(и) нагряване (естествена и/или
принудителна циркулация на въздуха и/или прегрята пара) на уредите, основаваща се
на стандартен товар, определена в съответствие със стандартите по чл. 31.
6. Използваем обем на отделенията в литри, определен в съответствие със стандартите
по чл. 31.
7. Размерът на уреда, определен както следва:
малък
12 ℓ £ обем < 35 ℓ
среден

35 ℓ £ обем < 65 ℓ

голям

65 ℓ £ обем.

Тази стрелка е разположена на същото ниво, както и надписа за съответния размер.
8. Време, необходимо за “готвене” при стандартен товар, определено в съответствие със
стандартите по чл. 31.
9. Ниво на шум по време на функцията, определяща енергийната ефективност. Когато се
предоставя такава информация, тя се определя в съответствие с Наредбата за
изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях
във въздуха.
10. Декларацията за консумираната енергия, когато не се изпълнява функция нагряване и
фурната е в най-ниското си ниво на потребление на енергия, веднага щом българските
стандарти, въвеждащи подходящите хармонизирани стандарти за загубите при “standby” състояние на фурната, станат достъпни.
11. Площта на най-голямата повърхност за печене изразена в сm2, определена в
съответствие със стандартите по чл. 31.
Ако копие от етикета, както цветно, така и черно-бяло, е включено в информационния
лист, то в него се включва информацията, представена само в информационния лист.
Част ІІІ
Дистанционни продажби
Каталозите за поръчки по пощата, другите печатни материали, писмените оферти,
рекламите по Интернет или други електронни медии, съгласно чл.62, ал.2, включващи
оферти за “built-in” фурни за интегрирани кухни, трябва да съдържат копие на етикета
или следната информация, представена в посочения ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Търговска марка на доставчик и идентификационен номер на модела (част ІІ, точки 1
и 2)
Клас на енергийна ефективност (част ІІ, т.3)
Консумация на енергия (част ІІ, т.5)
Използваем обем (част ІІ, т.6)
Размер (част ІІ, т.7)
Ниво на шум (част ІІ, т.9).
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Когато в информационния лист се предоставя и друга информация, тя се включва в
горния списък по реда, уточнен в информационния лист.
Шрифтовете и размерите им, с които се отпечатва цялата гореспомената информация,
трябва да позволяват тя да бъде четлива.
Част ІV
Клас на енергийна ефективност
Класът на енергийна ефективност на отделенията се определя както следва:
Таблица 1
Отделения с малък обем
Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия Е (1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар

A

Е<0,60

B

0,60≤Е<0,80

C

0,80≤Е<1,00

D

1,00≤Е<1,20

E

1,20≤Е<1,40

F

1,40≤Е<1,60

G

1,60≤Е

(1) – Определена в съответствие с част І, т. 2. V.
Таблица 2
Отделения със среден обем
Клас на енергийна
ефективност

Консумация на енергия Е (1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар

A

Е<0,80

B

0,80≤Е<1,00

C

1,00≤Е<1,20

D

1,20≤Е<1,40

E

1,40≤Е<1,60

F

1,60≤Е<1,80

G

1,80≤Е

(1) – Определена в съответствие с част І, т. 2. V.
Таблица 3
Отделения с голям обем
Клас на енергийна
ефективност
A

Консумация на енергия Е (1) (в kWh),
основаваща се на стандартен товар
Е<1,00
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B

1,00≤Е<1,20

C

1,20≤Е<1,40

D

1,40≤Е<1,60

E

1,60≤Е<1,80

F

1,80≤Е<2,00

G

2,00≤Е

(1) – Определено в съответствие с част І, т. 2. V.
Част V
Еквивалентни термини на официалните езици на Европейския съюз
Бележки

EN

Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

1
2

1
1

3

2

V

5

3

V
V

5
5

3
3

V

5

3

V

5

3

V

5

3

VІ

6

4

VІІ
VІІ
VІІ
VІІ

7
7
7
7

5
5
5
5

X

X

I
II
X

X

ES

DA
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8

DE

EL

FI

SW

FR

IT

NL

PT

CS
Energie
Elektrická trouba

ET
Energia
Elektriahi

LV
Enerģija
Elektriskā cepeškrāsns

LT
Energija
Elektrinė orkaitė

Výrobce

Tootja või kaubamärk

Ražotājs

Gamintojas
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Model
Úsporné

Mudel
Tõhusam

Modelis
Efektīvāk

Modelis
Didžiausias
efektyvumas

Méně úsporné

Vähemtõhus

Mazāk efektīvi

Mažiausias
efektyvumas

Třída energetické
účinnosti … na
stupnici A (nejvyšší
účinnost, tj. nízká
spotřeba elektrické
energie) do G
(nejnižší účinnost, tj.
vysoká spotřeba
elektrické energie)
Užitečná plocha

Energiatõhususklass
… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem
tarbiv) kuni G-ni
(vähemtõhus, st
rohkem tarbiv)

Energoefektivitātes
klase… uz skalas no
A (efektīvāk) līdz G
(mazāk efektīvi)

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė …
skalėje nuo A
(didžiausias
efektyvumas) iki G
(mažiausias
efektyvumas)

Küpsetusala

Cepšanas virsma

Kepimo plotas

Spotřeba energie

Energiatarbivus

Enerģijas patēriņš

kWh
Tepelná funkce

kWh
Soojendus-funktsioon

kWh
Karsēšanas režīms

Suvartojamas
energijos kiekis
kWh
Kaitinimo tipas

Konvenční tepelná
funkce

Traditsioo-niline
(ülevalt ja altpoolt
soojendus)

Parasts

Įprastinis

Nucená konvekce
vzduchu

Pöördõhk

Pastiprināta gaisa
konvekcija

Priverstinės oro
konvekcijos

S normalizovanou
zátěží

Põhineb standardkoormusel (tehtud
testil)

Balstīts uz standarta
devu

Remiantis standartine
apkrova

Užitečný objem
(litry)

Kasutatav ruum
(liitrites)

Ietilpība (litros)

Naudingasis tūris
(litrais)

Typ

Tüüp

Lielums

Dydis

Malý

Väike

Maza

Mažas

Střední

Keskmine

Vidēja

Vidutinis

Velký

Suur

Liela

Didelis

Doba tepelné úpravy
normalizované
zátěže

Valmistus-aeg
standard-koormusel

Standarta devas
cepšanas laiks

Standartinės apkrovos
kepimo trukmė

SK
Energia
Elektrická rúra na
pečenie

SL
Energija
Električna pečica

RO
Energie
Cuptor electric

Proizvajalec
Model
Manjša poraba
energije
Večja poraba energije
Razred energijske
učinkovitosti. . . na
lestvici od A (manjša
poraba energije) do G
(večja poraba
energije)

Fabricant
Model
Mai eficient

Površina za peko

Suprafaţa de coacere

HU
Energia
Villamos sütők

MT
Enerġija
Forn ta' l-Elettriku

Energia

Gyártó
Típus
Kis fogyasztás

Manifattur
Mudell
L-anqas li taħli

Producent
Model
Bardziej efektywna

Výrobca
Model
Viac úsporný

Nagy fogyasztás
Enerhiahatékonysági osztály az
A-tól
(hatékonyabb)
G-ig
(kevésbé hatékony)
terjedő skálán
Sütőtér

L-aktar li taħli
Il-klassi ta' leffiċjenza enerġija… fuq skala
ta' A (l- anqas li
taħli) sa G (l- aktar
li taħli)

Mniej efektywna
Klasa efektywności
energetycznej... w
skali od A (bardziej
efektywna) do G
(mniej efektywna)

Menej úsporný
Trieda energetickej
hospodárnosti
pomocou stupnice od
A (viac úsporná) po G
(menej úsporná)

L-ispazju tal-ħami

Powierzchnia
pieczenia

Priestor na pečenie

Energiafelhasználás

Il-konsum ta' lenerġija

PL
Piekarnik
elektryczny

Mai puţin eficient
Clasa de eficienţă
energetică … pe o
scară de la A (mai
eficient) la G (mai
puţin eficient)

Zużycie energii

Spotreba energie

kWh
Funkcia pečenie

kWh
Način ogrevanja

kWh
Funcţia de încălzire

Konvenčné

Klasični

Convecţie naturală

kWh
Fűtési funkció

kWh
Funzjoni ta' tisħin

kWh

Hagyomá-nyos

Konvenzjonali

Z konwekcją
naturalną

Funkcja grzewcza

Poraba energije

Consum de energie
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Z wymuszonym
obiegiem
powietrza

S vnúteným prúdením
vzduchu

S prisilnim kroženjem
zraka

Convecţie forţată

Przy
standardowym
obciążeniu

Vztiahnuté na
štandadnú záťaž

Pri standardnem
bremenu

Calculat la sarcina
standard

Objętość
użytkowa (litry)

Využiteľný objem
(litre)

Uporabna prostornina
(litri)

Volum util (litri)

Veľkosť

Velikost

Tip

Mały

Malá

Majhna

Volum scăzut

Medju

Średni

Stredná

Srednja

Volum mediu

Nagy

Kbir

Duży

Veľká

Velika

Volum mare

Sütési idő: standard
terhelésnél

Ħin biex issajjar
tagħbija normali

Čas na upečenie
štandardnej záťaže

Čas peke pri
standardnem bremenu

Timp de coacere la
sarcina standard

Mesterséges
levegőáramoltatás

Konvezzjoni ta' arja
forzata

Standard terhelés
alapján

Ibbażat fuq tagħbija
normali

Használható térfogat
(liter)

Volum li jista'
jintuża (litri)

Méret

Daqs

Kicsi

Żgħir

Közepes

Rozmiar

Czas potrzebny na
upieczenie
standardowego
wsadu

Бележки
Етикет

Информационен
лист

Продажби от
разстояние

Част І

Част ІІ

Част ІІІ

VІІІ

9

6

EN

ES

DA

IT

NL

PT

X

11

X

DE

EL

FR
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FI

SW

CS
Hluk
(dB(A) re 1 pW)

ET
Müra (dB(A) re 1 pW)

LV
Troksnis (dB(A) re 1
pW)

LT
Triukšmo vertė
(dB(A) apie 1 pW)

Další údaje jsou
v návodu k použití

Kasutusjuhend
sisaldab lisateavet

Sīkāka informācija
norādīta brošūrā

Daugiau informacijos
pateikiama gaminio
aprašuose

Plocha největšího
plechu na pečení

Suurima küpsetusplaadi ala

Lielākās cepešpannas
laukums

Didžiausias kepimo
lakšto plotas

Norma EN 50304

Standard EN 50304

Standarts EN 50304

Směrnice
2002/40/ES pro
označování
elektrických trub
energetickými štítky

Elektri-ahjude
energia-märgista-mise
direktiiv 2002/40/EÜ

Elektrisko
cepeškrāšņu
marķēšanas direktīva
2002/40/EK

Lietuvos Respublikos
standartas
LST EN 50304
Elektrinių orkaičių
vartojamos energijos
efektyvumo
ženklinimo direktyva
2002/40/EB

PL
Poziom hałasu
(dB(A) re 1 pW)

SK
Hlučnosť (dB(A) re 1
pW)

SL
Hrup (dB(A) re 1 pW)

RO
Nivel de zgomot
(dB(A) re 1 pW)

HU
Zaj (dB(A) 1 pW)

MT
Il-livell tal-ħoss
dB(A) re 1 pW

További
információk a
termékismer-tetőben

Aktar informazzjoni
tista' tinkiseb millmanwali tal-prodott

Szczegółowe
informacje
zawarte są w
instrukcji obsługi

Ďalšie informácie sú
obsiahnuté vo
výrobkových
katalógoch

Ostali podatki so
navedeni v prospektu

Fişa de informaţii
conţinută în broşurile
produsului

A legnagyobb tepsi
területe

L-ispazju ta' l-akbar
daqs ta' reċipjent talħami

Największa
powierzchnia
pieczenia

Plocha najväčšieho
plechu na pečenie

Površina največje
plošče za peko

Aria celei mai mari
plăci de coacere

EN 50304 szabvány

L-Istandard EN
50304
Direttiva dwar ittikketta ta' l-Eneġija
(2002/40/KE) fuq
fran ta' l-elettriku

Norma EN 50304

Norma EN 50304

Standard EN 50304

Standard EN 50304

Dyrektywa
2002/40/WE
dotycząca etykiet
energetycznych

Smernica 2002/40/ES
o energetickom
štítkovaní elektrických
rúr na pečenie

Direktiva 2002/40/ES
o energijski nalepki za
električne pečice

Directiva 2002/40/CE
Etichetarea energetică
a cuptoarelor electrice
de uz casnic

A villamos
sütők
energiafogyasztási
címkézéséről
szóló
2002/40/EK
irányelv

