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> INDIFERENT DACĂ SUNTEŢI
DISTRIBUITOR, INSTALATOR
SAU CLIENT FINAL,
REGULAMENTELE EUROPENE
„ErP-ECODESIGN” ȘI
“ENERGY LABELLING” VĂ
VOR INFLUENȚA ÎN DIVERSE
MODURI: DE LA INFORMAȚIILE
OBLIGATORII DE TRANSMIS
CLIENȚILOR CU PRIVIRE
LA NOILE PRODUSE, PÂNĂ
LA NOILE CERINȚE DE
INSTALARE, LA SELECTAREA
PRODUSULUI DE ULTIMĂ
GENERAȚIE.
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CE REPREZINTĂ ȘI CE IMPLICAȚII AU
WHAT
ARE THE EU-ERP
REGULATIONS
REGULAMENTELE
ErP ALE
UE?
AND HOW WILL THEY HAVE INFLUENCE
IN
COUNTRY?
Cele 4OUR
regulamente
ErP cu privire la: Ecodesign (proiectarea ecologică - limite

minime
eficienţă) şion:Energy
Labelling
(etichetare
energetică
The
4 ErPdeRegulations
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(minimum
efficiency
limits)informativă)
and
sunt dispoziţii
europene
obligatorii
intrate
automat
în vigoare
din 26 septembrie
Energy
Labelling
(information
to the
final
customer)
are European
pieces
2015
în celein28force
de ţări
UE26şithînoftoate
ţările SEE
September
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Europe,
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Lawsimultan
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since
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(„EU(nr.:
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nr. 811/2013,
812/2013,
813/2013
The
EU Regulations
811/2013, 812/2013,
813/2013
e 814/2013)
are și
814/2013)
au
fost
deja
publicate
de
UE
şi
există
dispoziţii
legale
care
nu
already published into the OJEC and are Laws which do not leave any
room
conferă
nicio putere legislativă
modificare
sau since
de adoptare
întârziată)
for
adaptation/delayed
adoption(de
to Member
States,
they do not
statelor
membre
UE,
întrucât
nu
necesită
nicio
lege
naţională
de
adoptare,
require (do not permit in fact) any National law for their adoption, as to ci
intrăthat
automat
vigoare
atare”,
în toată
Europa.
say
they în
enter
into„ca
force
“de iure”,
all over
Europe, at the same time.

CARE SUNT CONSECINŢELE
PRACTICE (PENTRU PRODUCĂTORI ŞI
IMPORTATORI)?

Din 26 septembrie 2015 din magazinele PRODUCĂTORILOR (şi nici din
magazinele IMPORTATORILOR extra-UE) nu vor putea fi vândute cazane,
pompe de căldură, puffere (acumulatoare agent termic), boilere de preparare
a apei calde menajere care nu sunt conforme cu Directiva ErP, cu excepţia
produselor care deja au fost introduse pe piaţă sau pentru care s-a efectuat
transferul formal al proprietăţii înainte de 26 septembrie. Data de referinţă
este data primei introduceri pe piaţă a produsului finit**.
În practică, în virtutea noilor regulamente, producătorii din zona UE şi
importatorii extra-UE vor fi obligaţi să ofere spre vânzare numai produse
şi sisteme de cea mai înaltă eficienţă, atât pentru încălzirea spaţiilor cât şi
pentru prepararea apei calde menajere.
Clientul final va putea găsi pe piaţă cât de curând produsele de „ultimă
generaţie” care vor fi în mod obligatoriu însoţite de ETICHETA ENERGETICĂ şi
în conformitate cu LIMITELE MINIME calculate conform standardelor europene
riguroase care, pentru prima dată pentru aceste produse noi de tipul ErP, vor
lua în considerare toate tipurile de consum direct şi indirect ale aparatelor, de
ex. consumul electric al unui cazan pe gaz.
**Nota: prin produs finit se înțelege un produs care a ieșit din faza de producție și este gata pentru
a fi lansat pe piață/în comerț, fără modificări sau completări. Nu are importanță că produsul este un
„cazan întreg” sau o componentă a acestuia (de ex.o piesă de schimb a acestuia), ci doar că faza
de producţie trebuie să fi fost finalizată complet, de ex. aplicarea mărcilor comerciale pe produs/
ambalaj, a diverselor marcaje şi/sau introducerea manualelor de instrucţiuni şi/sau a certificatelor de
garanţie, dacă sunt oferite de producător. Astfel, unui produs căruia îi lipseşte una din aceste etape
(care cel puţin să fie efectuată direct de clientul OEM pentru care a fost fabricat produsul sau de un
distribuitor din alt stat), nu este considerat din punct de vedere tehnic ieşit din faza de producţie
conform legislaţiei UE.
Acelaşi lucru se aplică şi pentru produsele finite deja fabricate într-o unitate sau de societatea „A”,
însă cu o marcă de proprietate a unei alte societăţi „B” (=producţie la comandă). În acest caz,
introducerea pe piaţă a „produsului finit” va avea loc numai sub responsabilitatea celei de-a doua
societăţi „B” care - din moment ce deţine drepturile asupra mărcii- este considerată „producător”
sub toate aspectele.

4 R-evolution ErP
4 R-evoluția ErP

R-evoluția ErP 5

CUM VA AFECTA CONCEPTIA ŞI
HOW WILL ALL PRODUSELOR?
THIS AFFECT THE
PROIECTAREA
RESEARCH
AND
DEVELOPMENT
OF NEW
Criteriile
de comparaţie
dintre diversele
produse (eficiență energetică)
vor fi
revoluţionate
prin noile protocoale de testare şi prin utilizarea noilor formule
PRODUCTS?
mai sofisticate de măsurare a randamentelor sezoniere ale produselor.

The comparison criteria among different products (energy efficiency) will
be revolutionized due to new test protocols, more representative of real
Noile
limite
de eficienţăof(şinew
de zgomot
- numai
pentru pompele
defor
căldură)
use, and
theErP
introduction
and more
sophisticated
formulas
the
se
vor
aplica
sistemelor
de
încălzire
(cazane
şi
pompe
de
căldură)
până
la
400
measurement of products’ seasonal efficiencies.
kW, echipamentelor de producere a apei calde menajere (a.c.m.) în regim
instantaneu
(pe for
gazefficiency
și electrice),
boilerelor
de apă
caldă
și pufferelor
New ErP limits
(and
new noise
limits
justmenajeră
for heat pumps)
will
(stocatoare/rezervoare/acumulatoare
de
agent
termic)
până
la
2000
litri.
be applicable to heating systems (boilers and heat pumps) up to 400 kW, to
instantaneous sanitary water heating devices, gas and electric, to sanitary
Toate
şi sistemele
noi vor up
trebui
să aibălt. o eficienţă foarte ridicată,
water produsele
heating devices
and storages
to 2.000
cu excepția cazanelor de tipul B1x (cu cameră deschisă cu tiraj natural) care
vor
beneficia de o derogare specială şi vor putea fi încă produse şi vândute
All new products and systems shall be “high efficiency”, with the only
exclusiv pentru a fi instalate în sistemele cu mai multe cazane/centrale
exception of type B1x boiler (open flue) which will have a specific
conectate la un sistem de evacuare comună a gazelor de ardere (coșuri de
derogation. These will still be allowed for manufacturing, distribution
fum colective) pentru înlocuirea unui cazan existent.
and installation, but just for the specific situation/use of replacement of
existing boilers onto “collective chimneys”..

De asemenea, pompele de circulatie montate pe toate
generatoarele de căldură (cazane, pompe de căldură,
sisteme solare) vor trebui să respecte noile standarde
minime de eficienţă (eficienţă foarte ridicată) în baza
Regulamentelor UE specifice (nr. 641/2009 şi nr.
622/2012).
Pentru a maximiza beneficiile oferite de noile cerințe
de produs și de eticheta energetică, deja în faza de
proiectare şi dezvoltare se va prevedea şi declara
posibilitatea utilizării acestor echipamente integrate în
sisteme mai complexe împreună cu alte produse (de
ex. automatizări), propunând astfel un ansamblu global
mai eficient, de ex. prin intermediul utilizării surselor
regenerabile (energie solară, biomasă, pompe de
caldură geotermale etc).
Datorită acestor prevederi, cazanele/centralele
convenționale se vor înlocui treptat cu cazane în
condensație (cu recuperarea căldurii latente de
condensare din gazele de ardere). Tehnologia
condensației, împreună cu pompele electronice eficiente
și arzătoarele performante cu preamestec permit
realizarea unor economii importante de combustibil.
Ulterior acestei etape de prevederi legislative, începând
din 26 septembrie 2018 vor intra în vigoare în toată
Europa noi reglementări privind limitele de emisii NOx,
atât pentru cazane, cât și pentru echipamentele de
producere a apei calde menajere (cu combustibili fosili
– gaz și combustibil lichid).
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REGULAMENTELE ErP PREVĂD
DEROGĂRI PENTRU ANUMITE TIPURI DE
ECHIPAMENTE?

CUM TREBUIE SĂ ARATE
ETICHETA ENERGETICĂ A
PRODUSELOR?

Există numai 3 situaţii in care se admit derogări de la aplicarea Directivei ErP:

Eticheta energetică a produsului (furnizată de producător sau de
importator) trebuie aplicată pe toate echipamentele până la 70 kW
(cazane și pompe de căldură), pe boilerele de apă caldă menajeră
și pe pufferele (acumulatoare de agent termic) până la 500 l expuse
sau propuse spre vânzare) clientului final.
Pentru echipamentele combi (încălzire şi producere acm) eticheta
energetică va conţine două coloane, cu indicarea clasei de eficienţă
energetică la încălzire (în stânga) şi a producţiei de acm (în dreapta).

1) Așa cum s-a precizat deja, numai cazanele cu cameră deschisă (de tipul B1x)
combi (încălzire + producere acm) până la 30 kW sau cele „doar încălzire” până
la 10 kW beneficiază de o derogare care permite fabricarea, comercializarea
şi instalarea acestora exclusiv pentru ÎNLOCUIRILE din instalaţiile existente
conectate la sisteme de evacuare comună a gazelor de ardere (conectarea
unui cazan în condensație cu tiraj forțat și temperatură diferită a gazelor de
ardere la un astfel de sistem cu tiraj natural ar crea o situație de funcționare
periculoasă)
2) Cazanele și arzătoarele care funcționează pe biomasă (de ex. lemn sau
peleți) sunt supuse regulamentelor ErP specifice publicate în iulie 2015
(Regulamentele UE nr. 2015/1187 şi 2015/1189), care permit fabricarea
şi comercializarea acestora fără a respecta noile limite şi fără etichetarea
energetică până la 1 aprilie 2017.
3) Pentru cazanele şi arzătoarele până la 400 kW care funcţionează pe
gaz sau combustibil lichid este permisă fabricarea, vânzarea și instalarea
până la 1 ianuarie 2018, chiar dacă produsele nu respectă noile limite ale
regulamentelor ErP, numai dacă acestea sunt destinate înlocuirii unui produs
identic dintr-o instalaţie existentă (cu indicaţia clară pe produs sau pe ambalaj
pentru care generatoare de căldură a fost concepută/prevăzută de producător
componenta/echipamentul). De reţinut că pentru puteri până la 400 kW, un
arzător şi un cazan introduse pe piaţă după 26.09.2015, chiar dacă au fost
livrate separat şi reasamblate local de către instalator pentru a forma un
sistem complet (cazan + arzător) într-o instalație existentă, noul ansamblu se
va considera cazan complet și va trebui să respecte noile limite ErP.
În schimb, dacă se depăşesc 400 kW (limită extinsă până la 500 kW pentru
combustibilii solizi), limitele de eficienţă minimă stabilite prin regulamentele
ErP Eco-Design nu se aplică.
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Coloana aferentă producţiei de apă caldă menajeră va indica şi
profilul de încărcare acm în baza indicaţiilor producătorului cu o
scală alfanumerică de la 3XS la 4XL.
Clasificarea maximă prevăzută pentru cazanele pe gaz sau
combustibil lichid (care nu sunt propuse într-un ansamblu/sistem)
este clasa „A”.
De reținut că produsele neconforme cu ErP, de ex. cazanele cu
cameră de ardere etanşă standard, fără condensare, care nu vor
reuşi să respecte noua limită de randament minim sezonier (= 86%
raportat la puterea calorifică superioară) nu vor putea fi etichetate
cu etichetă energetică sub nicio formă. Singurele produse cu
etichetă energetică vor fi cele care respectă noile limite.
Pe de altă parte, pentru produsele anterioare Directivei ErP
fabricate/importate conform legii din statele extra-UE şi introduse
pe piaţa UE înainte de 26 septembrie 2015, nu se impune
respectarea vreunei limite şi nu este necesară sau solicitată vreo
etichetă energetică. Producătorii şi importatorii nu vor fi obligaţi să
furnizeze nicio certificare ErP sau etichetă energetică ErP pentru
aceste produse, chiar dacă acelaşi produs introdus pe piaţa UE
după 26 septembrie 2015 este totuşi etichetat.
R-evoluția ErP 9

the EU market before 26th of September 2015, the manufactured or the
importer from extra-UE is neither required to supply any declaration of
Prinnor
urmare,
chiarany
dacă
distribuitorii,
instalații
conformity to ErP,
to supply
Energy
Label. So,magazinele
it does notdematter
sau
firmele
de
montaj
au
în
depozit
echipamente
identice
the fact that distributors, retailers and installers can have exactly the samecu
cele
în Directiva
ErP,
înainte
deth26
model of product
in prevăzute
their warehouse,
put on
thedar
EUimportate
market after
the 26
septembrie
2015,with
producătorul/importatorul
nu este
obligat
of September 2015
and supplied
an Energy Label: for older
products
să furnizeze
eticheta
energetică
pentru ele.
(even when identical)
nobody
can force
the manufacturer/importer
to
supply the Energy Label.

Profil
Sanitarydehot water
încărcare
a
tapping profile
a.c.m.

Eficienţă
Seasonal
energy
sezonieră
efficiency
in
încălzire
heating spaţii
mode

Energy efficiency
Eficienţă
în
in sanitary hot
producţia
dewater
apă
mode menajeră
caldă

PENTRU
FOR
COMBI
DISPOZITIVE
APPLIANCES
COMBI*

Putere
Sound
sonoră
(in
power
interiorul
level
imobilului)
(indoor)
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CARE SUNT CONSECINŢELE PRACTICE
WHAT IS GOING
TO HAPPEN
IN ŞI
(PENTRU
DISTRIBUITORI,
DEALERI
PRACTICE (FOR DISTRIBUTORS,
INSTALATORI)?
RETAILERS AND INSTALLERS)?
DISTRIBUITORII, MAGAZINELE DE INSTALAȚII şi FIRMELE DE MONTAJ vor

DISTRIBUTORS, RETAILERS and INSTALLERS will be allowed to sell and
putea să comercializeze şi să instaleze produsele finite neconforme cu ErP
install finished products non-complying with ErP (old products), only under
până
la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca aceste produse să le fi fost cedate
the condition that the ownership of these products have been transferred
de
PRODUCĂTOR / IMPORTATOR extra-UE înainte de 26 septembrie
2015.
to them by the manufacturer/importer from extra-UE before 26th of
September
(referproduse
to the date
of the
invoice to them from
Pentru
toate2015
celelalte
supuse
ErP,first
fiindsale
fabricate/introduse
pe piaţa
the
EU
manufacturer
of
from
the
extra-UE
importer).
UE pentru prima dată din 26 septembrie 2015, vânzătorul final (de obicei:
INSTALATORUL/FIRMA DE MONTAJ) care va propune clientului final produsul
For allsistemul/ansamblul
other products falling
under the
ErP by the pentru
fact that
şi/sau
de produse
va fiscope
deplinofresponsabil
furnizarea
they have
put onenergetice
the EU market
(by the explicând-o
EU manufacturer
or bynecesar,
an
către
client been
a etichetei
a
produsului,
dacă
este
th
of September
2015,
the last
sales person
extra-EUşiimporter)
after
the 26crearea
precum
în ceea ce
priveşte
şi livrarea
etichetei
sistemului,
dacă
(normally:
the
installer)
who
offers
these
products
for
sale
to
the
sistemul a fost propus şi conceput de acesta (explicaţie detaliată în final
paragraful
customer has the responsibility to show and deliver to the customer the
următor).
Energy Label, to explain it and to calculate, print and fill (under his sole
company name) the “Package Energy Label” in case that he’s offering a
Atât
distribuitorul
şi vânzătorul/firma
de montaj, products
atât în faza
promovare
package
(system)cât
made
by 2 or more ErP-labelled
(seedealso
the
cât
şi
de
propunere
de
vânzare
pentru
clientul
final,
inclusiv
în
cazul
promovării
next paragraph for some examples).
sau vânzării online/prin Web, vor avea obligaţia de a-i comunica clientului
Namely, both the distributor/the retailer and/or the installer who are

Putere
Output power in
termică
la
heating mode
încălzire

*dispozitive pentru încălzire și producere a.c.m.
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anumite informaţii elementare referitoare la eficienţa produsului/ansamblului,
urmând ca alte informaţii să fie furnizate şi explicate în aşa-numita „Fişă
tehnică” livrată împreună cu produsul/ansamblul (în general împreună cu
manualul tehnic).

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL VÂNZĂRII A
DOUĂ SAU MAI MULTE PRODUSE „ErP”
ÎNTR-UN SINGUR SISTEM (de ex. CAZAN
ŞI TERMOSTAT SAU AUTOMATIZARE)
Cazul exemplificat reprezintă „ansamblul” clasic de două produse, ambele
supuse separat regulamentului ErP (după 26 septembrie 2015). Printre alte
exemple posibile se numără: cazan + pompă de căldură sau cazan + sistem
solar termic, sau pompă de căldură + solar termic etc...
Orice persoană (inclusiv firma de montaj) care îi propune spre vânzare
clientului final un „ansamblu” compus din mai multe produse, va avea
obligația de a calcula, completa și furniza clientului o nouă „etichetă
energetică a ansamblului” cu randamentul global, calculat conform formulelor
din Regulamentele UE.
Eticheta va fi completată şi furnizată clientului final înainte de livrare/instalare,
pentru a-i permite acestuia să evalueze şi să aleagă sistemul cel mai eficient.
Obligaţia de a calcula/genera şi furniza o nouă „etichetă energetică a
ansamblului” (sistemului) de către ultimul vânzător/instalatorul final nu se
aplică ansamblului/sistemului respectiv dacă:
1) Ansamblul este deja etichetat ca atare de către producătorul/importatorul
extra-UE (clientului îi va fi furnizată eticheta producătorului ansamblului).
2) Ansamblul este deja etichetat de către distribuitor care l-a oferit la vânzare
tocmai ca ansamblu/sistem
3) Nici instalatorul/firma de montaj, nici vânzătorul nu sunt cei care au propus
clientului final vânzarea acelui tip specific asociere/ansamblu/sistem de mai
multe produse supuse ErP, ci clientul final s-a îndreptat către un magazin şi
a ales şi achiziţionat în mod spontan mai multe produse diferite, toate fiind
12
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supuse ErP separat. În acest caz clientul nu va primi nicio etichetă pentru
ansamblul/sistemul achiziţionat, ci numai etichetele energetice pentru fiecare
produs.
4) Fiecare produs (supus ErP şi dotat cu respectiva etichetă) a fost vândut de
vânzători diferiţi, sau la momente diferite, chiar dacă ulterior au fost instalate
împreună de un furnizor de servicii (instalator).
5) Unul sau mai multe dintre produsele din care este alcătuit ansamblul nu se
încadrează în domeniul de aplicare al ErP (de ex. cazul cazanelor cu biomasă
package
fall 2017,
out ofalthe
scope of
the ErP Labelling
this
până
la 1 aprilie
boilerelor
si pufferelor
mai mariRegulations
de 500 litri, (e.g.
cazanelor
st
of storage tanks/
is the
casesau
of dacă
biomass
boilerauntil
1 of April
peste
70 kW
produsul
fost introdus
pe 2017,
piaţă/achiziţionat
înainte de
buffer
tanks
above
500
lt,
of
gas
and
oil
boilers
above
70
kW
or
again it
26 septembrie 2015, deci nu se supune Directivei ErP)
is the case when a single product out of all the package proposed is not
energyînlocuire
labelledparţială
since it awas
“firstly put on
theansamblu.
EU market” before 26th of
Exemplu:
componentelor
unui
September
2015,compusă
thus missing
to comply
with solar
ErP attermic,
all. Clientul final
Instalaţie
existentă
din cazan
şi sistem
decide să înlocuiască cazanul și să adauge o pompă de căldură, dar să
mențină sistemul solar existent. În acest caz vânzătorul/firma de montaj va
calcula și va furniza eticheta energetică numai pentru sistemul format din
cazan și pompă de căldură.

CARE VA FI IMPACTUL
ŞI DIFICULTATEA
ÎN INTEGRAREA
NOILOR TEHNOLOGII
(CONDENSARE) PE
INSTALAŢIILE VECHI?
Cu unica excepţie referitoare la instalaţiile de
cazane de tipul B1x cu „cameră deschisă” (încă
permisă ca excepție, numai pentru înlocuiri și
numai pentru cazanele din sisteme colective
cu evacuare comună a gazelor de ardere),
este clar că implementarea noilor prevederi
va evolua rapid. Așa s-a întâmplat și în Marea
Britanie, unde tehnolologia condensației era
aproape necunoscută în urmă cu 10 ani, iar
azi peste 95% din noile instalații se realizează
cu cazane în condensație.
De asemenea, deja în multe ţări cu climă mai
blândă şi mai însorită (precum Grecia şi Malta)
şi deci cu sezoane de încălzire mai scurte,
tehnologia mai ecologică şi mai modernă
din toate punctele de vedere a cazanelor în
condensație şi-a demonstrat superioritatea,
atingând recunoaşterea pe piaţă şi cote de
vânzări semnificative (aproximativ 30% din
volumul de vânzări deja din 2012).
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RECAPITULARE:

where it is hard to reach the roof with a new chimney for a condensing
PENTRU PRODUSELE CARE FUNCŢIONEAZĂ CU GAZ, COMBUSTIBIL LICHID SAU ENERGIE
boiler, and the old chimney i.e. is not properly rated for the condensing
/
ELECTRICĂ:
low temperature / pressurized flues.
0 - 70 kW (echipamentele de încălzire şi 71 - 400 kW (echipamentele de încălzire

HOW SHOULD WE APPROACH AND
READ THE NEW PRODUCT CATALOGUE/
PRICELIST?

LIMITĂ DE PUTERE
SAU CAPACITATE

For all new products in compliance with the new ErP energy efficiency limits we
have printed a logo in the catalogue/pricelist “ErP compliant”, to guarantee our
customers. Of course when buying these products the customer will find
in de
theîncălzire
Sistem
cazan,tables
pompă de căldură
packaging the Energy Label with the proper details (completed inside the
of the technical manuals).
The products offered at catalogue after the 26th of September 2015 will be kept
in the light of the fact that they are not (yet) subjected to ErP, so they will
not
Sistem de producere
ACM
(apă
caldă
receive
the
“ErP
compliance”
mark
but
they
are
still
in
compliance
with
the
other
Tabelul alăturat specifică obligaţiile de etichetare
menajeră)
pentru produsele
se supun
Directivei
applicable
EU andcare
national
Laws (e.g.
pellet ErP:
burners and boilers).
(de ex. sistemul de

RECAPITULARE:

SUMMARIZING:

producere acm din
cadrul unui cazan
„combi”, boilere
electrice, boilere pe gaz,
boilere acm indirecte,
stocatoare/rezervoare/
acumulatoare agent
termic (puffere).

*** nota: boilerele solare din sistemele cu circulație naturală nu au nevoie de
Etichetă Energetică și nu trebuie să respecte limitele de eficiență energetică ErP,
întrucât sunt destinate unor echipamente care utilizează energie regenerabilă,
prin urmare unor sisteme care deja funcționează eficient energetic prin definiție.
Totuși, producătorul/importatorul declară în documentație performanțele acestor
boilere, astfel încât vânzătorul final (de ex instalatorul/firma de montaj) să poată
Pachet
oferta și integra aceste echipamente într-un calcul de eficiență energetică
ansamblu/kit
a***pachetului
(de storage
ex cu un
cazan
sau o pompă
de căldură).
nuEnergy Label and shall not comply
to note: solar
tanks
of natural
circulation
systemsDe
do asemenea,
not require an
with ErP (integrat
fizic sau
nu și/sau
este
obligatorie
etichetarea
și renewable
nici încadrarea
limite therefore
de eficiență
efficiency
limits, since
they areenergetică
dedicated to
energyîndevices,
to systems already running with high
efficiency
livrat separat), ofertat
energetică
a colectoarelor
solare,
dar producătorul/importatorul
va declara
energy by definition.
Nevertheless,
it is necessary
that the manufacturer/importer
declares in the technical documentation the
și vândut ca pachet
în documentație eficiența acestora pentru același motiv ca mai sus. Aceeași
performances of these storages, so to enable a final sales person (e.g. the installer) to propose and integrate and finally
take
compus
dininto
produse
regulă privind specificarea în documentație se aplică pentru puterea electrică a
account
their
performance
into
a
“package”
energy
label
calculation
(e.g.
typically
with
a
boiler
or
with
a
heat
pump).
supuse Directivei ErP
pompei solare (necesară în procedura de calculare a eficienței pachetului), dar
In
the same
way,
is not
required
the Energy
Labelling
the nu
compliance
to specific ErP efficiency limits for solar(și
thermal
etichetate separat
pompa
solară
nuitare
limite
de eficiență
impuse
ErP șiornici
trebuie etichetată.
collectors,
the manufacturer/importer
theirsondă
efficiency
in the technical documentation for the same
reasonproducător
above. sau
de către
În fine, nicibut
elementele
de automatizare shall
(de ladeclare
o simplă
de temperatură
importator din of
afara UE)
The same applies
the mandatory
declaration
the manufacturer/extra-UE
exterioară
sau unfortermostat
de cameră,
până(from
la automatizările
complexe cu importer) in the technical documentation
control
nu solar
necesită
etichetare
enrgetică,
dar au propria
”clasăof de
the inputmulti-zonă)
power of the
pump,
necessary
for the calculation
procedure
a package composed with that product, whereas
eficiență”
în nor
documentație,
pe baza
căreia
sesolar
poatepump.
calcula „eticheta
neither thespecificată
energy label
ecodesign limits
apply
to the
pachetului”
elementul
de automatizare
respectiv
este
ofertatprobe
și vândut
Finally, as farcând
as controls
are concerned
(from the
very basic
outdoor
or room thermostat, up to the highly sophisticated
împreună
cu and
alt produs
ErP. control) these products shall not be Energy labelled, but they have their own “efficiency class”
multi-sensor
multi-room
based on the technology and functionality which shall be declared by the manufacturer in the technical documentation, again
in order to allow somebody to calculate the “package label” when offered and sold jointly with another ErP product.

From the table below we can summarize the obligations to label single
products falling into the scope of ErP
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toate echipamentele de producere acm şi toate echipamentele de producere acm
alimentate cu gaz, combustibil lichid sau alimentate cu gaz, combustibil lichid sau
energie electrică)
energie electrică)
0 - 500 l (boilere acm și rezervoare de
acumulare agent termic (puffer), cu excepţia
boilerelor solare cu circulație naturală,
chiar dacă sunt prevăzute din fabrică cu
rezistență electrică (rezistență numai pentru
protecție anti-îngheț) ***

501 - 2000 l (boilere acm și rezervoare de
acumulare agent termic (puffer), cu excepţia
boilerelor solare cu circulație naturală,
chiar dacă sunt prevăzute din fabrică cu
rezistență electrică (rezistență numai pentru
protecție anti-îngheț) ***

Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design)
(cu excepția cazanelor și a arzătoarelor pe
biomasă până la 1 august 2017).

Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design)
(cu excepția cazanelor și a arzătoarelor pe
biomasă până la 1 august 2017).

Obligatoriu să fie livrate cu eticheta de ETICHETAREA ENERGETICĂ A ACESTOR
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ. Fiecare produs PRODUSE NU ESTE NECESARĂ/NU ESTE
trebuie să fie însoţit de etichetă fizică.
POSIBILĂ
(cu excepția cazanelor și a arzătoarelor pe
biomasă pana la 1 august 2017).
Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design)
(cu excepția cazanelor „combi” încălzire +
acm și a arzătoarelor pe biomasă până la 1
august 2017).

Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design)
(cu excepția cazanelor „combi” încălzire +
acm și a arzătoarelor pe biomasă până la 1
august 2017).

Obligatoriu să fie livrate cu eticheta de ETICHETAREA ENERGETICĂ A ACESTOR
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ. Fiecare produs PRODUSE NU ESTE NECESARĂ/NU ESTE
trebuie să fie însoţit de etichetă fizică.
POSIBILĂ
(cu excepția cazanelor „combi” încălzire +
acm și a arzătoarelor pe biomasă până la 1
august 2017).
Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design):
NUMAI produsele separate (nu este necesar
ca vânzătorul/instalatorul să efectueze teste
noi sau certificări ale ansamblului)

Obligatoriu să respecte noile limite de
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (ErP-Eco Design):
NUMAI produsele separate (nu este necesar
ca vânzătorul/instalatorul să efectueze teste
noi sau certificări ale ansamblului)

Obligatoriu să fie livrate cu eticheta de
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ a ansamblului +
etichetele fiecărui produs (această obligaţie
îi revine vânzătorului final/instalatorului
dacă eticheta ansamblului/kitului nu
este furnizată de producător/importator/
distribuitor)

Obligatoriu să fie livrate cu eticheta de
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ a ansamblului +
etichetele fiecărui produs (această obligaţie
îi revine vânzătorului final/instalatorului
dacă eticheta ansamblului/kitului nu
este furnizată de producător/importator/
distribuitor)
Nota: această obligație se aplică și pachetelor care
depășesc 70 kW, chiar dacă fiecare produs are putere
mai mică de 70 kW.
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NOTICE FOR DEALERS:
As part of its efforts to constantly improve its range of products, with the aim of increasing
the level of customer satisfaction, the company stresses that the appearance, dimensions,
technical
data and accessories
may be OPERATORI
subject to variation.COMERCIALI:
NOTIFICARE
PENTRU

În vederea
îmbunătăţirii
continue
a propriei
de
Consequently,
ensure that
the customer is provided
with up-to-date
technicalgame
and/or sales
documents.
producţie, în scopul de a creşte gradul de satisfacţie

a clientului, Societatea precizează că datele tehnice,
caracteristicile estetice şi/sau dimensionale şi accesoriile pot
fi supuse modificării.

FERROLI around the World
GLOBAL www.ferroli.it/en
ITALY www.ferroli.it
SPAIN www.ferroli.es
FRANCE www.ferroli.fr
UNITED KINGDOM www.ferroli.co.uk
NETHERLANDS www.ferroli.nl
GERMANY www.ferroli.de
TURKEY www.ferroli.com.tr
ROMANIA www.ferroli.ro
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