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(1) Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement.
(2) Plan d’action pour l’efficacité énergétique (2007-2012), amendements ultérieurs compris.

1  ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP?

Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2  και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητα της κατασκευής: αυτές είναι οι προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η εξοικονόμηση ενέργειας μας επιτρέπει την διαχείρισή τους με τον 
βέλτιστο τρόπο.

Η δημοσίευση του πλαισίου οδηγιών 2009/125/CE για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων (γνωστή σαν ErP, συντομογραφία 
της Οδηγίας σχετική με τα προϊόντα Ενέργειας/Energy related Products Directive) και της οδηγίας 2010/30/CE για την ενεργειακή 
σήμανση (Οδηγία Σήμανσης) προσδιορίζει  τις γενικές απαιτήσεις  (που ισχύουν για όλα τα οικιακά προϊόντα) για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας σε έναν από τους πιο ενεργοβόρους και ρυπογόνους τομείς της Ένωσης.

Αργότερα, ξεκινώντας από τη βάση που προσδιορίζονται από τις  παραπάνω οδηγίες, έχουν εκπονηθεί ειδικές νομοθετικές 
πράξεις για κάθε οικογένεια προϊόντων: οι Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.
Οι ρυθμίσεις προσδιορίζουν τις φόρμες και τους τρόπους χρήσης της ενεργειακής σήμανσης; επιπλέον, ορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων για τα νέα προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά
Με την δημοσίευση των κανονισμών, έχουν  άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς διάκριση και 
χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθούν σε εθνικό επίπεδο.
Επίσης τα προϊόντα για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού έχουν τους δικούς τους κανόνες Σήμανσης ErP ; χάρη 
στην ενεργειακή ετικέτα, θα είναι εύκολή η επιλογή του πιο αποδοτικού προϊόντος.

Σελίδα  3    / 1 . Πλαίσιο

Σελίδα 6    / 2 . Οικολογικός Σχεδιασμός

Σελίδα 7   / 3 . Ενεργειακή σήμανση

Σελίδα 12  / 4 . Ο κόσμος αλλάζει.                                

Η Ariston Thermo είναι μαζί σας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ERP?

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του 
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την 
ελάχιστη ενεργειακή απόδοση.

Αναθεώρηση των ελάχιστων 
κριτηρίων απόδοσης για συσκευές 
θέρμανσης χώρου και ζεστού νερού

Αναθεώρηση της ετικέτας των 
συσκευών παραγωγής ζεστού νερού 
με νέες ενεργειακές κλάσεις

Αναθεώρηση της ετικέτας 
για συσκευές θέρμανσης 
χώρου με νέες ενεργειακές 
κλάσεις

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της ενεργειακής 
σήμανσης σε προιοντα και συστήματα 

26.09.2015 2017 2018 2019

Εισαγωγή των απαιτήσεων 
για τις εκπομπές οξειδίων 
του αζώτου

* Estimations internes.
(3) VHK (2007a), Étude préparatoire Ecoconception, Direction générale de l’énergie de la Commission européenne, Lot 1, « Chaudières » / VHK (2007b), Étude préparatoire Ecoconception, Direction générale de 
l’énergie de la Commission européenne, Lot 2, « Chauffe-eau ».4

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ? > Μια  συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 56 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου

σαν να έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού δύο χωρών 
μεγάλων όσο και η Ιταλία*.

> Γενικά αυτό αντιστοιχεί σε μείωση ρύπων ίση με 136 εκατομμύρια τόνους CO2
περίπου όσους θα μπορούσε να απορροφήσει  ένα 
μεγάλο δάσος όπως αυτό της Κεντρικής Βόρειας Ιταλίας!*.

Οι σχετικοί κανονισμοί για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση των λεβήτων, 
αντλιών θερμότητας, συσκευών μικρο-συμπαραγωγής, θερμοσιφώνων, και δοχείων ζεστού 
νερού  βασίζονται σε τέτοιες σκέψεις. Ξεκινώντας από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015, οι κανονισμοί 
θα επιβάλλουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
ενεργειακής σήμανσης στα προϊόντα αυτά.

Η προπαρασκευαστική μελέτη που διεξήχθη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3  επιβεβαίωσε ότι τα οικιακά 
συστήματα θέρμανσης όπως κι αυτά της παραγωγής 
ζεστού νερού  αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% της 
κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. 
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι σχεδιάζοντας προϊόντα 
φιλικά προς το περιβάλλον (ελάχιστα πρότυπα) 
και προωθώντας στους τελικούς καταναλωτές 
τις τεχνολογίες με την υψηλότερη απόδοση                              
(ενεργειακή ετικέτα) θα καθορίσει το 2020.



5

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ARISTON ΤHERMO ?

Από την αρχή η Ariston Thermo έχει συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα και τους αντιπροσώπους του κλάδου για 
την επεξεργασία των κανονισμών ErP και σήμανσης, υποστηρίζοντας σθεναρά ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί 
η  επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας είναι μέσω τις ανάπτυξης τεχνολογικών με την καλύτερη σχέση κόστους/
απόδοσης για τους τελικούς καταναλωτές.

Ενώ υιοθετώντας την αρχή της απόδοσης για όλους, , η  Ariston Thermo θέτει σαν  στόχο το 80% του δικού της όγκου 
πωλήσεων  να προέρχεται από τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας.
Σήμερα, η γκάμα των προϊόντων της Chaffoteaux, το εμπορικό σήμα του ομίλου Ariston Thermo, επιτρέπει την 
επιλογή τις πιο αποδοτικής λύσης για κάθε ανάγκη.
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2 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι κανονισμοί ErP αφορούν προϊόντα για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού και δεξαμενών αποθήκευσης 
νερού και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης , οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλες τις συσκευές.
Τα νέα πρότυπα θα αποκλείσουν από την αγορά τις λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες, αυξάνοντας έτσι τις 
ενεργειακές αποδόσεις της βασικής γκάμας.

Η υιοθέτηση τέτοιων προτύπων θα είναι επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την τοποθέτηση του σήματος CE στα 
προϊόντα, που χωρίς αυτό δεν επιτρέπεται η διακίνηση στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το ErP θα εφαρμοστεί :

- στα προϊόντα και συστήματα θέρμανσης χώρων με ονομαστική ισχύ ≤ 400 kW
- στα προϊόντα θέρμανσης νερού με ονομαστική ισχύ ≤ 400 kW και δοχεία με όγκο αποθήκευσης  ≤ 2000 λίτρα 

1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ / Καν. 813/2013

/  ΛΕΒΗΤΕΣ (ΑΕΡΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)

/  ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)

/  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(με μέγιστη ηλεκτρική ικανότητα < 50 kW)

2 - ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ και δοχεία ζεστού νερού/ Καν. 814/2013

/  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

/  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΝΑΕΝΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΙΑΚΟΙ/ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)

 ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με όγκο αποθήκης ≤ 2.000 ΛΙΤΡΑ

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν μόνο 
για τα προϊόντα της αγοράς 
μέχρι την 26/09/2015. Αυτά 
που αγοράστηκαν πριν από 
την ημερομηνία αυτή, και ήδη 
διατίθενται σε σημεία πώλησης 
ή στις αποθήκες των διανομέων, 
θα συνεχίσουν να πωλούνται και 
να εγκαθίστανται, ακόμα κι αν  
δεν συμμορφώνονται με τα νέα 
πρότυπα .
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3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Κανονισμοί στην ενεργειακή σήμανση:

-  προσδιορισμός πλαισίου και περιεχομένου των ενεργειακών ετικετών των 
προϊόντων και  συστημάτων για θέρμανση χώρων και παραγωγή / αποθήκευση 
ζεστού νερού

-  προσδιορισμός κανόνων για την πληροφόρηση των τελικών καταναλωτών 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων

-  ανάθεση σχετικών υποχρεώσεων στους προμηθευτές και στους εμπόρους

1 -ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ≤ 70 kW ΚΑΙ .../ ΚΑΝ. 811/2013

/  ΛΕΒΗΤΕΣ (ΑΕΡΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)

/  ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΕΡΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)

/  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΡΟ- ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                         

(ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ < 50 kW)

Lot 2 -ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ≤ 70 kW ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΜΕ ΟΓΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ≤ 500 ΛΙΤΡΑ / ΚΑΝ. 812/2013

/  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

/  ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ     

(ΗΛΙΑΚΟΙ/ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ)

/  ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΜΕ ΟΓΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ≤ 500 ΛΙΤΡΩΝ)

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε προϊόντα 
που κατασκευάστηκαν και εισήχθηκαν στην 
αγορά από την 26/09/2015. Τα  προϊόντα που 
αγοράστηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, και 
είναι ήδη διαθέσιμα σε σημεία πώλησης ή στις 
αποθήκες των διανομέων, θα συνεχίσουν να 
εκτίθενται και να πωλούνται, χωρίς υποχρέωση 
σήμανσης.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΓΙΑ POUR UNE 
CHAUDIÈRE GAZ 
DOUBLE SERVICE

Le nom ou la marque 
commerciale du 

fournisseur

La référence du modèle 
donnée par le fournisseur

La fonction de chauffage 
des locaux et la fonction 

de chauffage de l’eau, 
avec le profil de soutirage 
déclaré (lettre appropriée)

La classe d’efficacité 
énergétique saisonnière 

pour le chauffage des 
locaux et la classe 

d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau

La puissance thermique 
nominale (chauffage) 

en kW

Le niveau de puissance 
acoustique Lw(A) (à 

l’intérieur en dB

Le cas échéant, un 
pictogramme indiquant 

que le dispositif peut ne 
fonctionner qu’en heures 

creuses

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ?

Υπάρχουν διαφορετικές ετικέτες, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και τις 
πληροφορίες που παρέχει. Οι ενεργειακές κλάσεις A, A+ και  A++  αναφέρουν τα 
προϊόντα με τις υψηλότερες αποδόσεις.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές ταξινομήσεις για την θέρμανση χώρων και την 
παραγωγή ζεστού νερού. Για τα προϊόντα που παρέχουν και τα δύο, οι ετικέτες 
πρέπει να δείχνουν και τις δύο ταξινομήσεις.
Εκτός από την ενεργειακή κλάση, οι ετικέτες παρέχουν και άλλες πληροφορίες οι 
οποίες βοηθούν τους τελικούς καταναλωτές να διαλέξουν το πιο αποδοτικό προϊόν  
και αυτό με την λιγότερη περιβαλλοντική επίδραση (π.χ. ισχύς και καταναλώσεις σε 
διαφορετικές κλιματικές περιοχές, επίπεδο θορύβου κτλ.)
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Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΠΩΣ EINAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ?

Για τις σύγχρονες  εγκαταστάσεις θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού  το μέγιστο επίπεδο των ενεργειακών 
επιδόσεων επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού προϊόντων και αξεσουάρ (συμπληρωματικές γεννήτριες 
θερμότητας, διατάξεις θερμορύθμισης, ηλιακούς συλλέκτες κτλ.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ανταποκρίνονται στις κλιματικές αλλαγές και να αυτό-προσαρμόζονται στις 
συνήθειες του χρήστη.
Η έννοια της σήμανσης (πακέτο) συστήματος παρουσιάστηκε για να προωθήσει τέτοιες λύσεις συστημάτων 
.       Οι κανονισμοί σήμανσης  811/2013 και  812/2013 καθιερώνουν ότι όλα αυτά τα προϊόντα των οποίων 
ο συνδυασμός με συγκεκριμένες προκαθορισμένες διατάξεις προτείνονται (ή σχεδιάζονται), πρέπει να 
παρουσιάζουν μια δεύτερη ετικέτα εκτός από αυτή που σχετίζεται με το μεμονωμένο προϊόν) και ότι τα τεχνικά 
έγγραφα και το διαφημιστικό και προωθητικό υλικό πρέπει να αναφέρουν αντίστοιχη απόδοση. Εκείνοι που 
πωλούν τα εν λόγω συστήματα θα έχουν την υποχρέωση να καθορίζουν τις επιδόσεις που επιτυγχάνονται             
(με έναν προκαθορισμένο αλγόριθμο) και να ενημερώνουν τους πελάτες τους. Ξεκινώντας από την απόδοση του 
βασικού προϊόντος είναι εφικτή η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας για τη θέρμανση ή την παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης, προσθέτοντας διάφορες συσκευές και εξαρτήματα στο βασικό προϊόν.
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Le nom ou la marque commerciale
du distributeur et/ou du fournisseur

La référence du ou des modèles donnée 
par le distributeur et/ou par le fournisseur

La fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau,
avec le profil de soutirage déclaré (lettre appropriée)

La classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux du 
dispositif principal seul et la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de 

l’eau du dispositif principal seul.

L’indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné
un capteur solaire, un ballon d’eau chaude,

un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage d’appoint

La classe d’efficacité énergétique saisonnière
pour le chauffage des locaux du produit combiné

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ 
ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE 
MIXTE, ΜΙΑ D’UN RÉGULATEUR 
DE TEMPÉRATURE ET D’UN 
DISPOSITIF SOLAIRE
Από την ενεργειακή απόδοση ενός κύριου 
προϊόντος, είναι δυνατόν να αυξηθεί η ενεργειακή 
απόδοση για τη λειτουργία θέρμανσης ή 
θέρμανσης νερού συνδυάζοντας διαφορετικές 
συσκευές και εξαρτήματα
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‘Ολα τα προιοντα 
και συστήματα  

θέρμανσης  χώρου 

Exigences applicables à l’étiquetage énergétique

Exigences applicables à la fiche de produit

9 κλάσεις : A++ έως G Αναθεώρηση της ετικέτας
7 κλάσεις: A+++ έως D

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για 
την ενεργειακή σήμανση;

   26
SEPTEMBRE

2015

Από της 26 Σεπτεμβρίου 2015, όλες οι 
συσκευές θέρμανσης, θέρμανσης νερού 
και δεξαμενές ζεστού νερού που θα 
διατεθούν στην αγορά θα πρέπει να έχουν 
την ενεργειακή σήμανση. Επιπλέον, για 
τις συσκευές που εκτίθενται στο κοινό, η 
ετικέτα αυτή πρέπει να τοποθετείται σε 
ορατό σημείο. Κάθε διαφήμιση και κάθε 
διαφημιστικό τεχνικό υλικό σχετικό με τα 
προϊόντα αυτά πρέπει να αναφέρει την 
κατηγορία της ενεργειακής απόδοσης.

1. ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
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Ετικέτα που εφαρμόζεται 
σε λέβητες φυσικού αερίου, 

πετρελαίου ή ηλεκτρικό

Etiquette applicable aux 
dispositifs de cogénération

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur, sauf PAC 

basse température

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur
basse température

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage, d’un 

régulateur de température, d’un dispositif 
solaire et d’un autre générateur

Dispositif de chauffage
à compter du
26 septembre 2015

Dispositif de chauffage 
mixte à compter du
26 septembre 2015

Etiquette applicable aux 
chaudières mixtes gaz, 

fioul ou électriques

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur mixtes

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage 

mixte, d’un régulateur de température, d’un 
dispositif solaire et d’un autre générateur



16

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
σε λέβητες φυσικού αερίου, 

πετρελαίου ή ηλεκτρικό

Etiquette applicable aux 
chaudières mixtes gaz, 

fioul ou électriques

Ετικέτα που εφαρμόζεται  
στις συσκευές 

συμπαραγωγής

Etiquette applicable aux 
pompes à chaleur mixtes

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
pompes à chaleur, sauf PAC 

basse température

Etiquette applicable aux produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage 

mixte, d’un régulateur de température, d’un 
dispositif solaire et d’un autre générateur

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
pompes à chaleur
basse température

Ετικέτα που εφαρμόζεται constitués d’un 
dispositif de chauffage, d’un régulateur de 
température, d’un dispositif solaire et d’un 

autre générateur

Συσκευές θέρμανσης 
à compter du
26 septembre 2019

Dispositif de chauffage 
mixte à compter du
26 septembre 2019



17

‘Ολοι οι θερμαντήρες νερού και  
δοχεία αποθήκευσης  νερού

7 κλάσεις : A έως G Αναθεώρηση της ετικέτας 
7 κλάσεις :
A+ έως F

Απαιτήσεις για την ενεργειακή σήμανση

Exigences applicables à la fiche de produit

LOT 2 ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
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Ετικέτα που εφαρμόζεται 
στους συμβατικούς 

ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες  
ή αερίου

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
στους ηλιακούς 
θερμοσίφωνες 

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
στους θερμοδυναμκούς  

θερμοσίφωνες

Ετικέτα που εφαρμόζεται 
σε δεξαμενές αποθήκευσης 

ζεστού νερού

Etiquette applicable aux
produits combinés 

constitués d’un chauffe-
eau et d’un dispositif solaire

Σε ισχύ από 
26 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ισχύ από 
26 Σεπτεμβρίου 2017
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ?

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο προμηθευτής  (που σημαίνει το υπεύθυνο άτομο για το προϊόν στην αγορά) πρέπει να τοποθετήσει στην αγορά  προϊόντα ή συστήματα 
που είναι εφοδιασμένα με:

> Μία προϊοντική ενεργειακή ετικέτα (σε περίπτωση που είναι μόνο ένα προϊόν).

>Ένα τεχνικό δελτίο.

> Μία ενεργειακή ετικέτα συστήματος μαζί με την προϊοντική ετικέτα αν πουλάει συστήματα προϊόντων ή πιστεύει ότι το προϊόν που 
θα πουληθεί μπορεί να συνδυαστεί σε σύστημα στο μέλλον.

>Ένα δελτίο συστήματος με συμπληρωμένες τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν ή το σύστημα προς πώληση. 
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(1) imprimée au bon format et avec le contenu informatif défini dans les règlements.

ΕΜΠΟΡΟΙ

Οι έμποροι πουλάνε, νοικιάζουν ή εκθέτουν προϊόντα/συστήματα στον τελικό χρήστη. Οι υδραυλικοί, οι 
τεχνικοί και οι μελετητές μπορεί να  ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  Πρέπει να εγγυώνται ότι:

Τα προϊόντα ή συστήματα πρέπει να έχουν τις σχετικές ετικέτες τους που πρέπει να είναι εμφανείς. 

Τα προϊόντα/συστήματα  να πωλούνται μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τους απόδοση 
σύμφωνα με τους κανονισμούς.  Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που πωλούνται χωρίς να τα έχει δει ο τελικός 
χρήστης πριν.

Κάθε τεχνική διαφήμιση ή προωθητικό υλικό ενός προϊόντος ή συστήματος που περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά  με την απόδοση ενέργειας ή την τιμή πώλησης να απεικονίζει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσής 
τους.
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4 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ,
  Η ARISTON ΤΗΕRMO ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ARISTON THERMO?

Ο σκοπός της σήμανσης είναι να προωθήσει προϊόντα και συστήματα που έχουν την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα
Εντούτοις η επιλογή ενός προϊόντος ή συστήματος δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε ενεργειακές ετικέτες: για να βρούμε 
την καλύτερη λύση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του κόστους, είναι απαραίτητο να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, τα κλίματα, η προβλεπόμενη χρήση, κλπ.;  χωρίς αυτές τις εκτιμήσεις, οι τελικοί χρήστες θα διακινδυνέψουν 
να πληρώσουν περισσότερα από ό, τι είναι αναγκαίο

Η Ariston συνεργάζεται με σχεδιαστές και τεχνικούς από χρόνια, προκειμένου να συμβάλει για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε 
τα σωστά συστήματα.

Με την εισαγωγή της ενεργειακής σήμανσης, η Ariston θα συνεχίσει να το κάνει αυτό, προσθέτοντας περαιτέρω υπηρεσίες 
σε αυτές που ήδη είναι  εξασφαλισμένες, έτσι ώστε κάθε πελάτης να μπορεί να βρει μια προσαρμοσμένη λύση ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ 
ΚΛΑΣΗΣ
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Το έτος  2015 αποτελεί το σημείο αναφοράς της σημερινής και της μελλοντικής αγοράς θερμικής άνεσης . 
Με σκοπό την καλή κατανόηση του νέου πλαισίου κανονισμών και της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που 
προσφέρει, είναι σημαντικό να εμπιστεύεστε  συνεργάτες, που είναι ικανοί να βοηθήσουν τους πελάτες 
τους μέσω μιας έγκυρης και καθαρής τεχνο-τυποποιητικής καθοδήγησης μαζί με μια σειρά προϊόντων 
συμβατών με τους νέους κανονισμούς

L ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ARISTON ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ.

/  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΔΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
/  ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
/  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
/  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
/  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
/  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ
/  ΤΕΧΝΟ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 

Το έγγραφο αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως πηγή γενικής πληροφόρησης και ερμηνείεας από το 
πρόσωπο που το γράφει, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ως υποκατάστατο των 
κανονισμών στους οποίους αναφέρεται.



Chaffoteaux
Le Carré Pleyel - 5, rue Pleyel
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tél. : +33 (0)1 55 84 94 94
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