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3Ochrana klímy je celosvetovo ústrednou témou, ktorú spoločnosť 
TOSHIBA Cooperation už po roky rešpektuje pri vývine a 
výskume svojich výrobkov. 

Všetky informácie a údaje o výkonoch nájdete na týchto 
internetových stránkach:

HOSPODÁRNOSŤ

VÍŤAZÍ

... viac obnoviteľných energií
 ... nižšia spotreba primárnych energií
  ... nižšia produkcia CO

2

Ďalšie informácie 
o ochrane klímy

Európska únia stavia 
vysoké ciele

Európska únia stavia v súvislosti s ochranou klímy vysoké ciele, 
ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020.
Tu hovoríme aj o „Cieľoch 20/20/20“, ktoré v porovnaní s 
rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných 
energií, pričom má byť  zároveň zredukovaný rozsah využívania 
primárnych energií o 20% a produkcia CO2 tiež o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená  Smernica 
ErP. Pod označenie ErP (Energy-related Products) spadajú 
výrobky spojené so spotrebou energie. Výrobky sú tu nanovo 
klasifikované a zatriedené do nových energetických tried.
Táto smernica má slúžiť aj ako politický nástroj pre podporu 
výroby produktov energeticky 
hospodárnych a šetriacich 
prírodné zdroje.

So začiatkom roku 2013 
vstupujú do platnosti 
nariadenia upravené vo 
vykonávacom nariadení 
(EÚ) 206/2012, ktoré 
menia požiadavky 
Smernice ErP z roku 
2009/125 ES pre 
klimatizačné zariadenia s 
chladiacim výkonom do 
12 kW.

Doteraz sa v súvislosti s hospodárnosťou  klimatizačných 
zariadení uvádzali iba hodnoty EER (hodnotenie účinnosti pre 
prevádzku chladenia) a COP (hodnotenie účinnosti pre prevádzku 
vykurovania). Tieto hodnoty boli zamerané výlučne len na jedno 
kritérium.

Pri nových koeficientoch SEER a SCOP sa posudzuje viacero 
hľadísk podľa ktorých sa zariadenia zatrieďujú do klasifikácie. 
Označenie „S“ tu znamená „sezónný“.
Vďaka sezónnym koeficientom je hospodárnosť nanovo a pod-
statne spoľahlivejšie prehodnotená a to s dôrazom na  prevádzku 
pri čiastočnej záťaži, ktorá predstavuje viac než 90% prevádzko-
vého času zariadení.

Body merania pre prevádzku chladenia:
Tieto sú stanovené pre hodnoty vonkajšej teploty 20°C, 25°C, 
30°C a 35°C. Pre posúdenie prevádzky chladenia boli ako 
reprezentatívne údaje pre celú Európu prevzaté klimatické údaje 
mesta Štrasburg. Body merania boli v závislosti od priebehu 
teplôt rozdielne posudzované.

Body merania pre prevádzku vykurovania
Pre prevádzku vykurovania pre územie Európy nebol vytvorený 
jednotný teplotný profil.  Urobilo sa rozdelenie do troch 
klimatických zón – teplá, stredná a studená - s rozdielnymi 
záťažovými profilmi. 
Výrobca si môže ľubovoľne zvoliť bivalentný teplotný bod  
(= najnižšia vonkajšia teplota, pri ktorej tepelné čerpadlo dodá 
plný potrebný vykurovací výkon) v rozpätí od –10°C až do 
+2°C, čím pre 100% vykurovaciu záťaž (=PdesignH) dostaneme 
rozdielne hodnoty. Preto sú hodnoty koeficientov SCOP 
porovnateľné len za určitých podmienok.

V zmysle nariadenia platí pre výrobcov všetkých zariadení impor-
tovaných do EÚ povinnosť zverejnenia všetkých údajov. 

SEER a SCOP – 
nové ukazovatele,  
ktoré udávajú smer

Nová Smernica Ecodesign - vyššia 
ochrana životného prostredia

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com
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3Ochrana klímy je celosvetovo ústrednou témou, ktorú spoločnosť 
TOSHIBA Cooperation už po roky rešpektuje pri vývine a 
výskume svojich výrobkov. 

Všetky informácie a údaje o výkonoch nájdete na týchto 
internetových stránkach:

HOSPODÁRNOSŤ

VÍŤAZÍ

... viac obnoviteľných energií
 ... nižšia spotreba primárnych energií
  ... nižšia produkcia CO

2

Ďalšie informácie 
o ochrane klímy

Európska únia stavia 
vysoké ciele

Európska únia stavia v súvislosti s ochranou klímy vysoké ciele, 
ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020.
Tu hovoríme aj o „Cieľoch 20/20/20“, ktoré v porovnaní s 
rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných 
energií, pričom má byť  zároveň zredukovaný rozsah využívania 
primárnych energií o 20% a produkcia CO2 tiež o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená  Smernica 
ErP. Pod označenie ErP (Energy-related Products) spadajú 
výrobky spojené so spotrebou energie. Výrobky sú tu nanovo 
klasifikované a zatriedené do nových energetických tried.
Táto smernica má slúžiť aj ako politický nástroj pre podporu 
výroby produktov energeticky 
hospodárnych a šetriacich 
prírodné zdroje.

So začiatkom roku 2013 
vstupujú do platnosti 
nariadenia upravené vo 
vykonávacom nariadení 
(EÚ) 206/2012, ktoré 
menia požiadavky 
Smernice ErP z roku 
2009/125 ES pre 
klimatizačné zariadenia s 
chladiacim výkonom do 
12 kW.

Doteraz sa v súvislosti s hospodárnosťou  klimatizačných 
zariadení uvádzali iba hodnoty EER (hodnotenie účinnosti pre 
prevádzku chladenia) a COP (hodnotenie účinnosti pre prevádzku 
vykurovania). Tieto hodnoty boli zamerané výlučne len na jedno 
kritérium.

Pri nových koeficientoch SEER a SCOP sa posudzuje viacero 
hľadísk podľa ktorých sa zariadenia zatrieďujú do klasifikácie. 
Označenie „S“ tu znamená „sezónný“.
Vďaka sezónnym koeficientom je hospodárnosť nanovo a pod-
statne spoľahlivejšie prehodnotená a to s dôrazom na  prevádzku 
pri čiastočnej záťaži, ktorá predstavuje viac než 90% prevádzko-
vého času zariadení.

Body merania pre prevádzku chladenia:
Tieto sú stanovené pre hodnoty vonkajšej teploty 20°C, 25°C, 
30°C a 35°C. Pre posúdenie prevádzky chladenia boli ako 
reprezentatívne údaje pre celú Európu prevzaté klimatické údaje 
mesta Štrasburg. Body merania boli v závislosti od priebehu 
teplôt rozdielne posudzované.

Body merania pre prevádzku vykurovania
Pre prevádzku vykurovania pre územie Európy nebol vytvorený 
jednotný teplotný profil.  Urobilo sa rozdelenie do troch 
klimatických zón – teplá, stredná a studená - s rozdielnymi 
záťažovými profilmi. 
Výrobca si môže ľubovoľne zvoliť bivalentný teplotný bod  
(= najnižšia vonkajšia teplota, pri ktorej tepelné čerpadlo dodá 
plný potrebný vykurovací výkon) v rozpätí od –10°C až do 
+2°C, čím pre 100% vykurovaciu záťaž (=PdesignH) dostaneme 
rozdielne hodnoty. Preto sú hodnoty koeficientov SCOP 
porovnateľné len za určitých podmienok.

V zmysle nariadenia platí pre výrobcov všetkých zariadení impor-
tovaných do EÚ povinnosť zverejnenia všetkých údajov. 

SEER a SCOP – 
nové ukazovatele,  
ktoré udávajú smer

Nová Smernica Ecodesign - vyššia 
ochrana životného prostredia

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com
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3Ochrana klímy je celosvetovo ústrednou témou, ktorú spoločnosť 

TOSHIBA Cooperation už po roky rešpektuje pri vývine a 
výskume svojich výrobkov. 

Všetky informácie a údaje o výkonoch nájdete na týchto 
internetových stránkach:

HOSPODÁRNOSŤ

VÍŤAZÍ

... viac obnoviteľných energií
 ... nižšia spotreba primárnych energií
  ... nižšia produkcia CO

2

Ďalšie informácie 
o ochrane klímy

Európska únia stavia 
vysoké ciele

Európska únia stavia v súvislosti s ochranou klímy vysoké ciele, 
ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020.
Tu hovoríme aj o „Cieľoch 20/20/20“, ktoré v porovnaní s 
rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných 
energií, pričom má byť  zároveň zredukovaný rozsah využívania 
primárnych energií o 20% a produkcia CO2 tiež o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená  Smernica 
ErP. Pod označenie ErP (Energy-related Products) spadajú 
výrobky spojené so spotrebou energie. Výrobky sú tu nanovo 
klasifikované a zatriedené do nových energetických tried.
Táto smernica má slúžiť aj ako politický nástroj pre podporu 
výroby produktov energeticky 
hospodárnych a šetriacich 
prírodné zdroje.

So začiatkom roku 2013 
vstupujú do platnosti 
nariadenia upravené vo 
vykonávacom nariadení 
(EÚ) 206/2012, ktoré 
menia požiadavky 
Smernice ErP z roku 
2009/125 ES pre 
klimatizačné zariadenia s 
chladiacim výkonom do 
12 kW.

Doteraz sa v súvislosti s hospodárnosťou  klimatizačných 
zariadení uvádzali iba hodnoty EER (hodnotenie účinnosti pre 
prevádzku chladenia) a COP (hodnotenie účinnosti pre prevádzku 
vykurovania). Tieto hodnoty boli zamerané výlučne len na jedno 
kritérium.

Pri nových koeficientoch SEER a SCOP sa posudzuje viacero 
hľadísk podľa ktorých sa zariadenia zatrieďujú do klasifikácie. 
Označenie „S“ tu znamená „sezónný“.
Vďaka sezónnym koeficientom je hospodárnosť nanovo a pod-
statne spoľahlivejšie prehodnotená a to s dôrazom na  prevádzku 
pri čiastočnej záťaži, ktorá predstavuje viac než 90% prevádzko-
vého času zariadení.

Body merania pre prevádzku chladenia:
Tieto sú stanovené pre hodnoty vonkajšej teploty 20°C, 25°C, 
30°C a 35°C. Pre posúdenie prevádzky chladenia boli ako 
reprezentatívne údaje pre celú Európu prevzaté klimatické údaje 
mesta Štrasburg. Body merania boli v závislosti od priebehu 
teplôt rozdielne posudzované.

Body merania pre prevádzku vykurovania
Pre prevádzku vykurovania pre územie Európy nebol vytvorený 
jednotný teplotný profil.  Urobilo sa rozdelenie do troch 
klimatických zón – teplá, stredná a studená - s rozdielnymi 
záťažovými profilmi. 
Výrobca si môže ľubovoľne zvoliť bivalentný teplotný bod  
(= najnižšia vonkajšia teplota, pri ktorej tepelné čerpadlo dodá 
plný potrebný vykurovací výkon) v rozpätí od –10°C až do 
+2°C, čím pre 100% vykurovaciu záťaž (=PdesignH) dostaneme 
rozdielne hodnoty. Preto sú hodnoty koeficientov SCOP 
porovnateľné len za určitých podmienok.

V zmysle nariadenia platí pre výrobcov všetkých zariadení impor-
tovaných do EÚ povinnosť zverejnenia všetkých údajov. 

SEER a SCOP – 
nové ukazovatele,  
ktoré udávajú smer

Nová Smernica Ecodesign - vyššia 
ochrana životného prostredia

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com



Atény

Štrasburg
Štrasburg - stanovený 
aj ako základ pre 
výpočet SEER

Helsinki

chladiaci výkon

> 6 kW ≤ 12 kW

chladiaci výkon

≤ 6 kW

ENERG
енергия ·  ενεργεια

Y IJA

IAIE

SEER SCOP

AA
B
C
D
E
F
G

A
B

C

A
B
C
D
E
F
G

kW XY,Z

ZYdB

ZYdB

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

SEER X,Y

kWh/annum XY

kW XY,Z

SCOP X,Y

kWh/annum XY

XY,Z

X,Y

XY

XY,Z

X,Y

XY

vnútorná 
jednotka

65 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

70 dB(A)

vnútorná 
jednotka

60 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

65 dB(A)

Popri existujúcich energetických triedach bude stupnica v 
budúcnosti rozšírená o triedy A+, A++ a A+++. Okrem toho 
dostane spotrebiteľ aj informácie týkajúce sa hlukových emisií 
klimatizačného zariadenia.

TOSHIBA a jej  
invertorová technológia

Už desaťročia využíva TOSHIBA pri svojich klimatizačných za-
riadeniach a tepelných čerpadlách invertorovú technológiu, ktorá 
dodávaný výkon exaktne prispôsobuje skutočným požiadavkám 
užívateľa. Táto plynulá regulácia výkonu zabezpečuje podstatne 
nižšiu spotrebu energie a zvyšuje  životnosť zariadení. 

V kombinácii s kompresormi s dvojitým rotačným piestom, pri 
ktorých sa dá regulovať počet otáčok, sú klimatizačné zariade-
nia TOSHIBA najvhodnejšie pre hospodárnu prevádzku chlade-
nia a vykurovania.

Budúcnosť je v  
hospodárnosti

Nový štítok „Energetická hospodárnosť“

názov výrobcu alebo značka výrobku 

názov zariadenia / označenie modelu

SEER a SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
uvádza sezónnu hodnotu energetickej účinnosti 
pre prevádzku chladenia.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
uvádza sezónny stupeň účinnosti pre prevádzku 
vykurovania.

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D
SCOP pre prevádzku vykurovania

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

menovitý výkon – prevádzka vykurovania 
hodnota SCOP
ročná spotreba prúdu - prevádzka  
vykurovania

Klimatické zóny
Pre vykurovaciu prevádzku bolo územie EÚ 
za účelom klasifikácie rozdelené do troch 
klimatických zón. Tým sú regionálne teploty okolia 
začlenené do výpočtu energetickej hospodárnosti.

časové údaje k údajom na štítku

Prečo tri klimatické zóny pre 
hodnotenie hospodárnosti 
vykurovacej prevádzky?
Klimatické podmienky majú značný vplyv na výkonnosť 
klimatizačných zariadení pracujúcich v režime tepelných 
čerpadiel. Preto boli v rámci EÚ vytvorené tri zóny:

Severná Európa: studená zóna

Stredná Európa: stredná zóna

Južná Európa: teplá zóna

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D  
SEER pre prevádzku chladenia

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

odstupňovanie energetickej hospodárnosti
triedy energetickej hospodárnosti pre prevádzku 
chladenia a vykurovania daného modelu zariadenia

Pre vykurovaciu prevádzku sú uvedené údaje  dané-
ho modelu zariadenia pre všetky tri klimatické zóny.  

menovitý výkon pre prevádzku chladenia
hodnota SEER 
ročná spotreba prúdu pre chladenie

Prevádzková hlučnosť  
vnútorná/vonkajšia
Uvádzané sú hladiny akustického výkonu pre 
vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré sú oproti 
akustickému tlaku nezávislé od miesta zdroja, 
resp. príjemcu.  



Atény

Štrasburg
Štrasburg - stanovený 
aj ako základ pre 
výpočet SEER

Helsinki

chladiaci výkon

> 6 kW ≤ 12 kW

chladiaci výkon

≤ 6 kW

ENERG
енергия ·  ενεργεια

Y IJA

IAIE

SEER SCOP

AA
B
C
D
E
F
G

A
B

C

A
B
C
D
E
F
G

kW XY,Z

ZYdB

ZYdB

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

SEER X,Y

kWh/annum XY

kW XY,Z

SCOP X,Y

kWh/annum XY

XY,Z

X,Y

XY

XY,Z

X,Y

XY

vnútorná 
jednotka

65 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

70 dB(A)

vnútorná 
jednotka

60 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

65 dB(A)

Popri existujúcich energetických triedach bude stupnica v 
budúcnosti rozšírená o triedy A+, A++ a A+++. Okrem toho 
dostane spotrebiteľ aj informácie týkajúce sa hlukových emisií 
klimatizačného zariadenia.

TOSHIBA a jej  
invertorová technológia

Už desaťročia využíva TOSHIBA pri svojich klimatizačných za-
riadeniach a tepelných čerpadlách invertorovú technológiu, ktorá 
dodávaný výkon exaktne prispôsobuje skutočným požiadavkám 
užívateľa. Táto plynulá regulácia výkonu zabezpečuje podstatne 
nižšiu spotrebu energie a zvyšuje  životnosť zariadení. 

V kombinácii s kompresormi s dvojitým rotačným piestom, pri 
ktorých sa dá regulovať počet otáčok, sú klimatizačné zariade-
nia TOSHIBA najvhodnejšie pre hospodárnu prevádzku chlade-
nia a vykurovania.

Budúcnosť je v  
hospodárnosti

Nový štítok „Energetická hospodárnosť“

názov výrobcu alebo značka výrobku 

názov zariadenia / označenie modelu

SEER a SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
uvádza sezónnu hodnotu energetickej účinnosti 
pre prevádzku chladenia.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
uvádza sezónny stupeň účinnosti pre prevádzku 
vykurovania.

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D
SCOP pre prevádzku vykurovania

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

menovitý výkon – prevádzka vykurovania 
hodnota SCOP
ročná spotreba prúdu - prevádzka  
vykurovania

Klimatické zóny
Pre vykurovaciu prevádzku bolo územie EÚ 
za účelom klasifikácie rozdelené do troch 
klimatických zón. Tým sú regionálne teploty okolia 
začlenené do výpočtu energetickej hospodárnosti.

časové údaje k údajom na štítku

Prečo tri klimatické zóny pre 
hodnotenie hospodárnosti 
vykurovacej prevádzky?
Klimatické podmienky majú značný vplyv na výkonnosť 
klimatizačných zariadení pracujúcich v režime tepelných 
čerpadiel. Preto boli v rámci EÚ vytvorené tri zóny:

Severná Európa: studená zóna

Stredná Európa: stredná zóna

Južná Európa: teplá zóna

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D  
SEER pre prevádzku chladenia

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

odstupňovanie energetickej hospodárnosti
triedy energetickej hospodárnosti pre prevádzku 
chladenia a vykurovania daného modelu zariadenia

Pre vykurovaciu prevádzku sú uvedené údaje  dané-
ho modelu zariadenia pre všetky tri klimatické zóny.  

menovitý výkon pre prevádzku chladenia
hodnota SEER 
ročná spotreba prúdu pre chladenie

Prevádzková hlučnosť  
vnútorná/vonkajšia
Uvádzané sú hladiny akustického výkonu pre 
vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré sú oproti 
akustickému tlaku nezávislé od miesta zdroja, 
resp. príjemcu.  



Atény

Štrasburg
Štrasburg - stanovený 
aj ako základ pre 
výpočet SEER

Helsinki

chladiaci výkon

> 6 kW ≤ 12 kW

chladiaci výkon

≤ 6 kW

ENERG
енергия ·  ενεργεια

Y IJA

IAIE

SEER SCOP

AA
B
C
D
E
F
G

A
B

C

A
B
C
D
E
F
G

kW XY,Z

ZYdB

ZYdB

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

SEER X,Y

kWh/annum XY

kW XY,Z

SCOP X,Y

kWh/annum XY

XY,Z

X,Y

XY

XY,Z

X,Y

XY

vnútorná 
jednotka

65 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

70 dB(A)

vnútorná 
jednotka

60 dB(A)

vonkajšia 
jednotka

65 dB(A)

Popri existujúcich energetických triedach bude stupnica v 
budúcnosti rozšírená o triedy A+, A++ a A+++. Okrem toho 
dostane spotrebiteľ aj informácie týkajúce sa hlukových emisií 
klimatizačného zariadenia.

TOSHIBA a jej  
invertorová technológia

Už desaťročia využíva TOSHIBA pri svojich klimatizačných za-
riadeniach a tepelných čerpadlách invertorovú technológiu, ktorá 
dodávaný výkon exaktne prispôsobuje skutočným požiadavkám 
užívateľa. Táto plynulá regulácia výkonu zabezpečuje podstatne 
nižšiu spotrebu energie a zvyšuje  životnosť zariadení. 

V kombinácii s kompresormi s dvojitým rotačným piestom, pri 
ktorých sa dá regulovať počet otáčok, sú klimatizačné zariade-
nia TOSHIBA najvhodnejšie pre hospodárnu prevádzku chlade-
nia a vykurovania.

Budúcnosť je v  
hospodárnosti

Nový štítok „Energetická hospodárnosť“

názov výrobcu alebo značka výrobku 

názov zariadenia / označenie modelu

SEER a SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
uvádza sezónnu hodnotu energetickej účinnosti 
pre prevádzku chladenia.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
uvádza sezónny stupeň účinnosti pre prevádzku 
vykurovania.

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D
SCOP pre prevádzku vykurovania

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

menovitý výkon – prevádzka vykurovania 
hodnota SCOP
ročná spotreba prúdu - prevádzka  
vykurovania

Klimatické zóny
Pre vykurovaciu prevádzku bolo územie EÚ 
za účelom klasifikácie rozdelené do troch 
klimatických zón. Tým sú regionálne teploty okolia 
začlenené do výpočtu energetickej hospodárnosti.

časové údaje k údajom na štítku

Prečo tri klimatické zóny pre 
hodnotenie hospodárnosti 
vykurovacej prevádzky?
Klimatické podmienky majú značný vplyv na výkonnosť 
klimatizačných zariadení pracujúcich v režime tepelných 
čerpadiel. Preto boli v rámci EÚ vytvorené tri zóny:

Severná Európa: studená zóna

Stredná Európa: stredná zóna

Južná Európa: teplá zóna

triedy energetickej hospodárnosti A+++ až D  
SEER pre prevádzku chladenia

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

odstupňovanie energetickej hospodárnosti
triedy energetickej hospodárnosti pre prevádzku 
chladenia a vykurovania daného modelu zariadenia

Pre vykurovaciu prevádzku sú uvedené údaje  dané-
ho modelu zariadenia pre všetky tri klimatické zóny.  

menovitý výkon pre prevádzku chladenia
hodnota SEER 
ročná spotreba prúdu pre chladenie

Prevádzková hlučnosť  
vnútorná/vonkajšia
Uvádzané sú hladiny akustického výkonu pre 
vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré sú oproti 
akustickému tlaku nezávislé od miesta zdroja, 
resp. príjemcu.  



20%

Vy
tla

če
né

 n
a 

be
zc

hl
ór

ov
om

 p
ap

ie
ri.

 Z
a 

tla
čo

vé
 c

hy
by

 n
ez

od
po

ve
dá

m
e.

  
S

K
 /

 E
C

O
 /

 0
1.

 2
01

3Ochrana klímy je celosvetovo ústrednou témou, ktorú spoločnosť 
TOSHIBA Cooperation už po roky rešpektuje pri vývine a 
výskume svojich výrobkov. 

Všetky informácie a údaje o výkonoch nájdete na týchto 
internetových stránkach:

HOSPODÁRNOSŤ

VÍŤAZÍ

... viac obnoviteľných energií
 ... nižšia spotreba primárnych energií
  ... nižšia produkcia CO

2

Ďalšie informácie 
o ochrane klímy

Európska únia stavia 
vysoké ciele

Európska únia stavia v súvislosti s ochranou klímy vysoké ciele, 
ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2020.
Tu hovoríme aj o „Cieľoch 20/20/20“, ktoré v porovnaní s 
rokom 1990 stanovujú o 20% vyššie využitie obnoviteľných 
energií, pričom má byť  zároveň zredukovaný rozsah využívania 
primárnych energií o 20% a produkcia CO2 tiež o 20%.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bola schválená  Smernica 
ErP. Pod označenie ErP (Energy-related Products) spadajú 
výrobky spojené so spotrebou energie. Výrobky sú tu nanovo 
klasifikované a zatriedené do nových energetických tried.
Táto smernica má slúžiť aj ako politický nástroj pre podporu 
výroby produktov energeticky 
hospodárnych a šetriacich 
prírodné zdroje.

So začiatkom roku 2013 
vstupujú do platnosti 
nariadenia upravené vo 
vykonávacom nariadení 
(EÚ) 206/2012, ktoré 
menia požiadavky 
Smernice ErP z roku 
2009/125 ES pre 
klimatizačné zariadenia s 
chladiacim výkonom do 
12 kW.

Doteraz sa v súvislosti s hospodárnosťou  klimatizačných 
zariadení uvádzali iba hodnoty EER (hodnotenie účinnosti pre 
prevádzku chladenia) a COP (hodnotenie účinnosti pre prevádzku 
vykurovania). Tieto hodnoty boli zamerané výlučne len na jedno 
kritérium.

Pri nových koeficientoch SEER a SCOP sa posudzuje viacero 
hľadísk podľa ktorých sa zariadenia zatrieďujú do klasifikácie. 
Označenie „S“ tu znamená „sezónný“.
Vďaka sezónnym koeficientom je hospodárnosť nanovo a pod-
statne spoľahlivejšie prehodnotená a to s dôrazom na  prevádzku 
pri čiastočnej záťaži, ktorá predstavuje viac než 90% prevádzko-
vého času zariadení.

Body merania pre prevádzku chladenia:
Tieto sú stanovené pre hodnoty vonkajšej teploty 20°C, 25°C, 
30°C a 35°C. Pre posúdenie prevádzky chladenia boli ako 
reprezentatívne údaje pre celú Európu prevzaté klimatické údaje 
mesta Štrasburg. Body merania boli v závislosti od priebehu 
teplôt rozdielne posudzované.

Body merania pre prevádzku vykurovania
Pre prevádzku vykurovania pre územie Európy nebol vytvorený 
jednotný teplotný profil.  Urobilo sa rozdelenie do troch 
klimatických zón – teplá, stredná a studená - s rozdielnymi 
záťažovými profilmi. 
Výrobca si môže ľubovoľne zvoliť bivalentný teplotný bod  
(= najnižšia vonkajšia teplota, pri ktorej tepelné čerpadlo dodá 
plný potrebný vykurovací výkon) v rozpätí od –10°C až do 
+2°C, čím pre 100% vykurovaciu záťaž (=PdesignH) dostaneme 
rozdielne hodnoty. Preto sú hodnoty koeficientov SCOP 
porovnateľné len za určitých podmienok.

V zmysle nariadenia platí pre výrobcov všetkých zariadení impor-
tovaných do EÚ povinnosť zverejnenia všetkých údajov. 

SEER a SCOP – 
nové ukazovatele,  
ktoré udávajú smer

Nová Smernica Ecodesign - vyššia 
ochrana životného prostredia

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com




