Налепница на фрижидерима и замрзивачима:
Министарство
рударства и
енергетике
Републике Србије
„QR“
код
производа
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Овај пројекат финансира Европска унија

Енергетско означавање
и еко-дизајн
2.
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1. „QR“ код за више информација о производу;
2. Kласа енергетске ефикасности
(сада ознака без знака +);
3. Скала енергетских класа од најефикасније
(А) до најмање ефикасне (G);
4. Годишња потрошња струје (kWh);

E
F
G

5. Запремина замрзивача у литрима (l);
6. Запремина фрижидера у литрима (l);
7. Ниво буке у децибелима (dB) и класа
нивоа буке.

Овај материјал објављен је уз финансијску подршку
Европске уније. За његову садржину искључиво је
одговоран GFA Consulting Group GmbH и та садржина
нипошто не изражава званичне ставове Eвропске уније.

Знак да мислимо
на штедњу
Куповина беле технике и других кућних
апарата је наш избор „на дуге стазе“,
јер их често користимо више од 10
година. Зато је потребно добро
размислити и донети одлуку који уређај
ће се, током година, највише исплатити.
Енергетски ефикасни уређаји штеде
електричну енергију, умањују рачуне
за струју и ефикаснији су на дуже стазе.

Знак да чувамо
природу
Ново означавање енергетске
ефикасности на производима креће
се од „А“ до „G“ класе. „А“ представља
најефикаснију енергетску класу, а „G“
најмање ефикасну. То значи да, на
пример, фрижидер или шпорет „G“
класе годишње потроше бар двоструко
више електричне енергије од оних
обележених класом „А“ и емитују знатно
већу количину штетног угљен-диоксида.

Знак да пазимо
на будућност
Зелене ознаке нам помажу да направимо
паметнији избор кућних апарата и
потврђују бољи однос према нашем
окружењу. Поред ових информација,
енергетске ознаке показују: годишњу
потрошњу уређаја, његову запремину,
ниво буке коју производи и „QR“ код за
детаљније информације о производу.

Знак да
нам је стало
Куповином кућних апарата са зеленом
ознаком штедимо енергију, чувамо кућни
буџет и природу.
Они су добар избор за нас данас и сутра.
За више информација
скенирајте „QR“ код

