További információk
a klímavédelemről

A légkondicionáló berendezések hatékonyságáról eddig csak az
EER (hatékonyság hűtő üzemmódban) és a COP (hatékonyság
fűtő üzemmódban) értéket közöltük. Ezeket az értékeket kizárólag egyetlen pontra határoztuk meg.

A klímavédelem világszerte központi téma, amely évek óta hatást
gyakorol a TOSHIBA Cooperation termékeinek fejlesztésére
és kutatására.

Az új SEER és SCOP mutatószámok esetében több mérési
pontot definiálunk, amelyek valamennyien befolyásolják az
osztályozást. Az „S“ jelentése „szezonális“.
Így az üzemelés több mint 90%-át kitevő részterheléses
üzem fokozott figyelembe vételével a hatékonyságot újra, és
lényegesen reálisabban értékeljük.

Mérési pontok a hűtési tartományban:
Ezek 20 °C, 25 °C, 30 °C és 35 °C külső hőmérsékleten vannak.
A hűtési üzemmódot illetően a strasbourgi éghajlati adatokat
egész Európára jellemzőnek fogadták el. A mérési pontok
súlyozása a hőmérsékleti adatok alakulásának megfelelően,
eltérően történt.

Minden információt és teljesítményadatot megtalál az
alábbi internetoldalakon:

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
www.toshiba-aircondition.com
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SEER és SCOP –
Új mutatószámok adják
meg az alaphangot

Az Európai Unió magas
célokat tűz ki

A HATÉKONYSÁG

NYER

Ecodesign-irányelvek a nagyobb
környezettudatosság érdekében

Az ErP-irányelvet azért fogadták el, hogy ezeket a célokat elérhessük. Ennek során termékek újraosztályozása és új energiaosztályokba való besorolása történik.
Ez az irányelv politikai eszközt teremt az erőforrás-kímélő és
energiahatékony terméktervezések elősegítéséhez.
A 2013. év kezdetével lépnek hatályba a 206/2012/EU végrehajtási rendeletben szabályozott rendelkezések, amelyek a max. 12 kW hűtőteljesítményű légkondicionáló berendezésekre vonatkozóan valósítják meg az
energiával kapcsolatos
termékekről szóló (ErP)
2009/125/EK irányelv
követelményeit.

Mérési pontok a fűtési tartományban:
A fűtési üzemmódra nem készült Európa-szerte egységes
hőmérsékleti profil. Három – meleg, közepes és hideg – éghajlati
zónába való besorolás történt, különböző terhelési profilokkal.
A gyártó a bivalens pontot (= a legmélyebb külső hőmérséklet,
amelyen a hőszivattyúval a teljes szükséges fűtési teljesítményt
szolgáltatják) -10 °C és +2°C között szabadon választhatja
meg, ezáltal a 100% fűtési terhelésre (=PdesignH) eltérő értékek
adódnak. Ezért az SCOP értékek csak feltételesen hasonlíthatók
össze egymással.
A rendelet keretében a gyártó köteles minden EU-ba importált
készülék összes adatát nyilvánosságra hozni.

Az Európai Unió a klímavédelemre vonatkozóan magas célokat ír
elő, amelyeket a 2020. évig kell elérni.
20/20/20-célokról is beszélünk, amelyeknek 1990-hez képest
a megújuló energiák 20%-kal több használatára kell törekedniük,
egyidejűleg azonban 20-20%-kal kell csökkenteniük az
elsődleges energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást.

20%

... több megújuló energia
... kevesebb elsődleges
energiafelhasználás
... kisebb CO2-kibocsátás
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A jövőben a hatékonyság
a nyerő

Az új „Energiahatékonysági címke“
A+++ – D SEER energiahatékonysági
osztályok hűtési üzemmódban

A skálát a meglévő energiahatékonysági osztályokon kívül
A+, A++ és A+++ osztállyal bővítjük. A fogyasztó ezen túlmenően
a klímaberendezés zajkibocsátásairól is tájékoztatást kap.

A TOSHIBA és
inverter-technológiája

A +++

> 8,5

A ++

> 6,1

A+

> 5,6

A

> 5,1

B

> 4,6

C

> 4,1

D

< 3,6

A TOSHIBA légkondicionáló berendezései a szabályozható
fordulatszámú, kettős forgódugattyús kompresszorokkal kombináltan
a legalkalmasabbak a hatékony hűtési és fűtési működésre.

SEER

A fűtési üzemmódban a készülékmodellre
vonatkozó adatközlés mindhárom éghajlati zónát
érintően megtörténik.

Névleges teljesítmény hűtési üzemmódban
SEER-érték
Éves áramfogyasztás, hűtés

Működési zaj beltérben / kültérben
Feltüntetjük a bel- és kültéri készülék
hangteljesítmény-értékeit, amelyek a
hangnyomással ellentétben a forrás, ill. a
hangvevő helyétől függetlenek.
Hűtőteljesítmény
≤ 6 kW
Beltéri
60 dB(A)

Kültéri
65 dB(A)

ENERG

енергия · ενεργεια

Energiahatékonysági besorolás
Energiahatékonysági osztályok a készülékmodell
hűtési és fűtési üzemmódjában.

Klímaberendezéseinél és hőszivattyúinál a TOSHIBA évtizedek
óta az inverter-technológiát helyezi előtérbe, amely a leadott
teljesítményt pontosan a tényleges igényekhez hangolja.
Ez a fokozatmentes teljesítményszabályozás észlelhetően
kevesebb energiát fogyaszt, és a készülékek élettartamát is
meghosszabbítja.

A gyártó neve vagy védjegye

Y IJA

Készülék megnevezése/modell megjelölése
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SEER és SCOP
Az SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
hűtési üzemmódban a szezonális hűtési jóságfok
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Az SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
fűtési üzemmódban a szezonális fűtési
jóságfokot adja meg.
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Strasbourg

Strasbourg az SEER
kiszámításának
alapja is.
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a klímaberendezés zajkibocsátásairól is tájékoztatást kap.

A TOSHIBA és
inverter-technológiája

A +++

> 8,5

A ++

> 6,1

A+

> 5,6

A

> 5,1

B

> 4,6

C

> 4,1

D

< 3,6

A TOSHIBA légkondicionáló berendezései a szabályozható
fordulatszámú, kettős forgódugattyús kompresszorokkal kombináltan
a legalkalmasabbak a hatékony hűtési és fűtési működésre.

SEER

A fűtési üzemmódban a készülékmodellre
vonatkozó adatközlés mindhárom éghajlati zónát
érintően megtörténik.

Névleges teljesítmény hűtési üzemmódban
SEER-érték
Éves áramfogyasztás, hűtés

Működési zaj beltérben / kültérben
Feltüntetjük a bel- és kültéri készülék
hangteljesítmény-értékeit, amelyek a
hangnyomással ellentétben a forrás, ill. a
hangvevő helyétől függetlenek.
Hűtőteljesítmény
≤ 6 kW
Beltéri
60 dB(A)

Kültéri
65 dB(A)

ENERG

енергия · ενεργεια

Energiahatékonysági besorolás
Energiahatékonysági osztályok a készülékmodell
hűtési és fűtési üzemmódjában.

Klímaberendezéseinél és hőszivattyúinál a TOSHIBA évtizedek
óta az inverter-technológiát helyezi előtérbe, amely a leadott
teljesítményt pontosan a tényleges igényekhez hangolja.
Ez a fokozatmentes teljesítményszabályozás észlelhetően
kevesebb energiát fogyaszt, és a készülékek élettartamát is
meghosszabbítja.

A gyártó neve vagy védjegye

Y IJA

Készülék megnevezése/modell megjelölése

IE

SEER és SCOP
Az SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
hűtési üzemmódban a szezonális hűtési jóságfok
értékét adja meg.

IA

Az SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
fűtési üzemmódban a szezonális fűtési
jóságfokot adja meg.

SCOP

A
B
C
D
E
F
G

A

kW XY,Z

A
B
C
D
E
F
G

B
C

XY,Z

XY,Z

SEER X,Y

SCOP X,Y

X,Y

X,Y

kWh/annum XY

kWh/annum XY

XY

XY

ZYdB

Hűtőteljesítmény
> 6 kW ≤ 12 kW
Beltéri
65 dB(A)

A klimatikus feltételek nagy befolyást gyakorolnak a klímaberendezések teljesítményére a hőszivattyús üzemmódban. Ezért az
EU-n belül három zónát képeztek:

Észak-Európa: hideg
Közép-Európa: közepes
Dél-Európa: meleg

A+++ – D SCOP energiahatékonysági
osztályok fűtési üzemmódban

A

kW XY,Z

Miért három éghajlati zónát
alkalmazunk a fűtési hatékonyság értékelésére?

A +++

> 5,1

A ++

> 4,6

A+

> 4,0

A

> 3,4

B

> 3,1

C

> 2,8

D

< 2,5

ZYdB

ENERGIA ∙ ЕНЕРГИЯ ∙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∙ ENERGIJA ∙ ENERGY ∙ ENERGIE ∙ ENERGI
626/2011

Strasbourg

Strasbourg az SEER
kiszámításának
alapja is.

Névleges teljesítmény fűtési üzemmódban
SCOP-érték
Éves áramfogyasztás, fűtés
Éghajlati zónák
A fűtési üzemmód vonatkozásában az EU
területét az osztályozáshoz három éghajlati
zónára tagolták. Így az energiahatékonyság
kiszámítását regionális környezeti hőmérsékletek
is befolyásolják.
Dátumadatok a címke adataihoz

Kültéri
70 dB(A)

Helsinki

Athen

További információk
a klímavédelemről

A légkondicionáló berendezések hatékonyságáról eddig csak az
EER (hatékonyság hűtő üzemmódban) és a COP (hatékonyság
fűtő üzemmódban) értéket közöltük. Ezeket az értékeket kizárólag egyetlen pontra határoztuk meg.

A klímavédelem világszerte központi téma, amely évek óta hatást
gyakorol a TOSHIBA Cooperation termékeinek fejlesztésére
és kutatására.

Az új SEER és SCOP mutatószámok esetében több mérési
pontot definiálunk, amelyek valamennyien befolyásolják az
osztályozást. Az „S“ jelentése „szezonális“.
Így az üzemelés több mint 90%-át kitevő részterheléses
üzem fokozott figyelembe vételével a hatékonyságot újra, és
lényegesen reálisabban értékeljük.

Mérési pontok a hűtési tartományban:
Ezek 20 °C, 25 °C, 30 °C és 35 °C külső hőmérsékleten vannak.
A hűtési üzemmódot illetően a strasbourgi éghajlati adatokat
egész Európára jellemzőnek fogadták el. A mérési pontok
súlyozása a hőmérsékleti adatok alakulásának megfelelően,
eltérően történt.

Minden információt és teljesítményadatot megtalál az
alábbi internetoldalakon:

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu
www.toshiba-aircondition.com

Klórmentes eljárással újrahasznosított papírra nyomtatva. Az esetleges nyomdai hibák jogát fenntartjuk. HU / ECO / 01. 2013

SEER és SCOP –
Új mutatószámok adják
meg az alaphangot

Az Európai Unió magas
célokat tűz ki

A HATÉKONYSÁG

NYER

Ecodesign-irányelvek a nagyobb
környezettudatosság érdekében

Az ErP-irányelvet azért fogadták el, hogy ezeket a célokat elérhessük. Ennek során termékek újraosztályozása és új energiaosztályokba való besorolása történik.
Ez az irányelv politikai eszközt teremt az erőforrás-kímélő és
energiahatékony terméktervezések elősegítéséhez.
A 2013. év kezdetével lépnek hatályba a 206/2012/EU végrehajtási rendeletben szabályozott rendelkezések, amelyek a max. 12 kW hűtőteljesítményű légkondicionáló berendezésekre vonatkozóan valósítják meg az
energiával kapcsolatos
termékekről szóló (ErP)
2009/125/EK irányelv
követelményeit.

Mérési pontok a fűtési tartományban:
A fűtési üzemmódra nem készült Európa-szerte egységes
hőmérsékleti profil. Három – meleg, közepes és hideg – éghajlati
zónába való besorolás történt, különböző terhelési profilokkal.
A gyártó a bivalens pontot (= a legmélyebb külső hőmérséklet,
amelyen a hőszivattyúval a teljes szükséges fűtési teljesítményt
szolgáltatják) -10 °C és +2°C között szabadon választhatja
meg, ezáltal a 100% fűtési terhelésre (=PdesignH) eltérő értékek
adódnak. Ezért az SCOP értékek csak feltételesen hasonlíthatók
össze egymással.
A rendelet keretében a gyártó köteles minden EU-ba importált
készülék összes adatát nyilvánosságra hozni.

Az Európai Unió a klímavédelemre vonatkozóan magas célokat ír
elő, amelyeket a 2020. évig kell elérni.
20/20/20-célokról is beszélünk, amelyeknek 1990-hez képest
a megújuló energiák 20%-kal több használatára kell törekedniük,
egyidejűleg azonban 20-20%-kal kell csökkenteniük az
elsődleges energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást.

20%

... több megújuló energia
... kevesebb elsődleges
energiafelhasználás
... kisebb CO2-kibocsátás

