
 

Dyrektywa ErP 
– odnośnie ekoprojektu 
i etykiet energetycznych

Właściwa modernizacja to długoterminowe korzyści



Czym jest dyrektywa w sprawie ekoprojektu?

Za pomocą tej dyrektywy ustawodawca zdefiniował minimalne wymogi dotyczące efektywności. Obecnie zostały
one rozszerzone również na technikę grzewczą. Ma to na celu przyspieszenie stosowania instalacji grzewczych
chroniących środowisko naturalne. Dlatego też na producentów, dystrybutorów i instalatorów zostały nałożone
nowe obowiązki. Niektórych kotłów z otwartą komorą spalania nie będzie można już stosować, więc może się zdarzyć,
że użytkownicy starszych instalacji nie znajdą pasującego zamiennika.

 

Wejście w życie dyrektywy 26.09.2015

Energy Top, Easy, Komfort 
wszystkie moce od 01.08.2015 zakończenie produkcji
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Warto już teraz zmodernizować swoją
instalację grzewczą! Korzyść: niższe
koszty eksploatacji i wyraźnie lepsza
efektywność energetyczna

 
 

 

Obowiązki dystrybutorów i instalatorów Obowiązki BRÖTJE

•   

• 
  

•  dostarczenie etykiety energetycznej dla urządzeń
grzewczych, podgrzewaczy i zasobników c.w.u
wraz z danym urządzeniem
zapewnienie, że od 26.09.2015 wszystkie
produkty będą spełniały minimalne wymogi
w zakresie zużycia energii i nieobciążania
środowiska

• 
 

 
 

ErP – dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Nowe wymagania dotyczące 
 efektywności techniki grzewczej.

 

Od 26.09.2015 źródła ciepła i podgrzewacze c.w.u. muszą spełniać wymogi dyrektywy w sprawie ekoprojektu
(ErP = Energy Related Products, czyli produkty związane z energią). Aby móc ze spokojem oczekiwać zmian,
już teraz warto sprawdzić, czy dotyczy to Państwa instalacji. Pomogą w tym praktyczne informacje od BRÖTJE.

wskazanie na przynależność do określonej klasy
efektywności energetycznej – w ofercie
i materiałach reklamowych
dostarczenie karty produktu dla urządzeń

Wpływ dyrektywy w sprawie ekoprojektu

na kotły Brötje z otwartą i zamkniętą 

komorą spalania
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Oznakowanie urządzeń

etykietami energetycznymi
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Oznaczenie typu

Oznaczenie typu

Etykieta produktu podaje klasę
efektywności energetycznej
dla pojedynczego źródła ciepła.
Ponadto podany jest producent,
oznaczenie typu, moc znamionowa
i poziom głośności. Kolejne etykiety
są dla urządzeń wielofunkcyjnych,
pomp ciepła, mikrokogeneracji
i podgrzewaczy c.w.u.

Etykieta systemowa będzie
obowiązywała dla danej, indywidualnej
instalacji składającej się ze źródła ciepła,
podgrzewacza c.w.u., regulatorów, 
dodatkowego źródła ciepła 
i instalacji solarnej. 
BRÖTJE będzie dostarczało etykiety
systemowe jako dostawca.

Klasa efektywności
energetycznej

Klasa efektywności 
energetycznej ogrzewania

Klasa efektywności energetycznej
Funkcja podgrzewania c.w.u.

Moc znamionowa

Producent

Producent

Funkcja grzewcza

Funkcja grzewcza

Poziom głośności

Możliwości uzupełnienia

Etykieta produktu

Kombilabel

ErP – dyrektywa w sprawie ekoprojektu



Możliwości wymiany

Kotły niskotemperaturowe BRÖTJE.

 

Okoliczności wymiany:
Uszkodzony kocioł niskotemperaturowy…

 

A

… z pojedynczym kominem,
np. w domu jedno- lub dwurodzinnym

 
 Przejście na technikę kondensacyjną

i pompy ciepła

Kocioł ścienny
kondensacyjny
np. EcoTherm Plus WGB 

 
  

… turbo z systemem
spalinowo-powietrznym LAS
np. w mieszkaniu w domu
wielorodzinnym.

  
 

  
Przejście na technikę kondensacyjną

Wszystkie urządzenia:
Kotły ścienne
kondensacyjne wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 

 

… atmosferyczny  w systemie LAS
podłączonym np. w mieszkaniu
w domu wielorodzinnym.

  

 
 

Przejście na technikę kondensacyjną 

Jako wyjątek, tylko dla instalacji
podłączonych do wspólnego jednego
komina: wymiana na kotły z otwartą
komorą spalania w technologii B1

 
 

 
  

Wszystkie urządzenia:
Kotły ścienne
kondensacyjne wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 
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*

Konieczne zgodnie z dyrektywą
\w sprawie ekoprojektu

*  z otwartą i zamkniętą komorą spalania



 

 
 
 

Wszystkie gazowe kotły BRÖTJE z otwartą i zamkniętą
komorą spalania serii Energy Top, Easy, Komfort 
mogą być zamawiane w hurtowni i montowane
także po 26.09.2015 – aż do wyczerpania zapasów.

 

 
 

*

Austauschbeispiele

B C D

Kocioł stojący
kondensacyjny
np. TrioCondens BGB

 
 

Kompaktowy gazowy
kocioł kondensacyjny
wraz z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoCondens BBS 

 

  

Kocioł ścienny
kondensacyjny jako
dachowa centrala
grzewcza
np. EcoTherm Plus WGB 

Pojedynczy kocioł:
Kocioł ścienny
kondensacyjny wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 

  

Wszystkie urządzenia:
kocioł ścienny
kondensacyjny wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 

Kotłownia wbudowana:
kocioł kondensacyjny
wraz z systemem
spalinowo-powietrznym
dla poszczególnych
mieszkań
np. EuroCondens SGB

 

Pojedynczy kocioł:
Kocioł ścienny
kondensacyjny wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 

  

Wszystkie urządzenia:
kocioł ścienny
kondensacyjny wraz
z systemem
spalinowo-powietrznym
np. EcoTherm Plus WGB 

Pojedynczy kocioł:
kocioł ścienny z otwartą
komorą spalania
z systemem 
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ErP – dyrektywa w sprawie ekoprojektu
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