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Zaščita podnebja je po vsem svetu zelo aktualna tema in jo že 
dolga leta vključujemo tudi v razvoj in raziskovanje proizvodov 
TOSHIBA.

Vse informacije in podatke o zmogljivosti lahko dobite na 
spletnih straneh: 

UČINKOVITOST
ZMAGUJE

... več obnovljivih virov energije
 ... manjši vložki primarne energije
  ... manjša proizvodnja CO

2

smernice Ecodesign za večjo 
okoljsko osveščenost 

Dodatne informacije 
za zaščito podnebja

Evropska unija postavlja 
visoke cilje

Evropska unija v zvezi z zaščito podnebja predpisuje visoke cilje, 
ki jih je potrebno doseči do leta 2020. 
Govorimo tudi o ciljih 20/20/20, ki v primerjavi z letom 1990 
predvidevajo 20% več uporabe obnovljivih virov energije, hkrati 
pa tudi zmanjšanje rabe primarnih virov energije za 20% in proi-
zvodnje CO2 za 20%.

Da bi te cilje lahko dosegli, je bila sprejeta smernica ErP. V skladu 
s to smernico se izdelki na novo klasificirajo in uvrščajo v nove 
energijske razrede. S to smernico je bil ustvarjen politični instru-
ment v podporo oblikovanju proizvodov na način, ki ščiti vire in je 
energetsko učinkovit. 

Z začetkom leta 2013 stopajo v 
veljavo določila, ki jih predvi-
deva izvedbena uredba (EU) 
206/2012, ki uveljavlja 
zahteve iz smernice ErP 
2009/125 ES za klimat-
ske naprave do hladilne 
moči 12 kW. 

Do sedaj sta se za učinkovitost klimatskih naprav navajali samo 
vrednosti EER (ovrednotenje učinkovitosti pri hlajenju) in COP 
(ovrednotenje učinkovitosti pri ogrevanju). Ti vrednosti sta bili 
nastavljeni izključno na eno samo točko. 

Pri novih kazalnikih SEER in SCOP je definiranih več točk, ki so 
vse zajete v klasifikaciji. „S“ pomeni „sezonski“.
S tem je učinkovitost ovrednotena na novo in bistveno bolj realno, 
ob strogem upoštevanju delovanja pod delno obremenitvijo, ki 
predstavlja več kot 90% vsega obratovanja. 

Merilne točke v območju hlajenja: 
Te so pri zunanji temperaturi 20 °C, 25 °C, 30 °C in 35 °C. 
Za način delovanja hlajenje so bili za celotno Evropo prevzeti 
kot reprezentativni klimatski podatki za Strassburg. Skladno s 
temperaturnimi trendi so bile merilne točke rangirane različno.

Merilne točke v območju ogrevanja: 
Za ogrevanje ne obstaja enotni temperaturni profil, ki bi 
veljal po vsej Evropi. Zato je bila pripravljena razdelitev na tri 
podnebna območja – toplo, srednje in hladno – z različnimi 
profili obremenitve. Proizvajalec lahko bivalentno temperaturno 
točko (= najnižja zunanja temperatura, pri kateri potrebno polno 
moč ogrevanja dosežemo s toplotno črpalko) prosto izbira 
med – 10 °C in + 2°C, s čimer za 100% ogrevalno obremenitev 
(=PdesignH) dobimo različne vrednosti. Zato so vrednosti SCOP 
med seboj primerljive samo pogojno.

Za vse naprave uvožene v ES je proizvajalec dolžan podatke 
objaviti v skladu z uredbo

SEER in SCOP –
prevladujejo novi kazalniki

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com
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Athen

Strassburg
Strassburg je tudi osnova 
za izra�un SEER.

Helsinki

moč hlajenja

> 6 kW ≤ 12 kW

moč hlajenja

≤ 6 kW

ENERG
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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

notranja 
naprava

65 dB(A)

zunanja 
naprava

70 dB(A)

notranja 
naprava

60 dB(A)

zunanja 
naprava

65 dB(A)

Poleg obstoječih razredov energetske učinkovitosti se bo lestvica 
v prihodnje razširila v razrede A+, A++ in A+++. Poleg tega bo 
potrošnik za določeno klimatsko napravo dobil tudi informacije o 
emisijah hrupa.  

TOSHIBA in  
inverterska tehnologija

Že mnoga desetletja TOSHIBA pri svojih klimatskih napravah in 
toplotnih črpalkah stavi na invertersko tehnologijo, ki  obremeni-
tev natančno prilagaja dejanskim potrebam.
S takšnim brezstopenjskim reguliranjem moči porabimo bistveno 
manj energije, hkrati pa tudi podaljšamo življenjsko dobo naprav.

V kombinaciji z dvobatnimi kompresorji, ki jim je mogoče nastaviti 
število vrtljajev, so klimatske naprave TOSHIBA najustreznejše za 
učinkovito hlajenje in ogrevanje. 

Učinkovitost bo v 
prihodnosti zmagovalna

Nova nalepka za „energetsko učinkovitost“ 

ime ali blagovna znamka proizvajalca

ime naprave/oznaka modela

SEER in SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
podaja sezonsko vrednost energetske 
učinkovitosti v načinu delovanja hlajenje.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
označuje sezonsko stopnjo učinkovitosti v načinu 
delovanja ogrevanje. 

razredi energetske učinkovitosti A+++ do D
SCOP v načinu delovanja ogrevanje

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

nazivna moč v načinu delovanja ogrevanje
vrednost SCOP
letna poraba električnega toka za ogrevanje

Podnebne cone
Za način delovanja ogrevanje je območje EU za 
namene klasifikacije razdeljeno v tri podnebne 
cone. Pri tem so regionalne temperature okolja 
vključene v izračun energetske učinkovitosti. .

referenčno obdobje 

Zakaj tri podnebne cone za 
ovrednotenje učinkovitosti 
pri ogrevanju?
Podnebni pogoji imajo velik vpliv na zmogljivost klimatskih naprav 
v načinu delovanja toplotne črpalke. Zato so bile znotraj EU 
opredeljene tri cone:

Severna Evropa: hladno

Srednja Evropa: srednje

Južna Evropa: toplo

razredi energetske učinkovitosti A+++ do D 
SEER v načinu delovanja hlajenje

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

razvrstitev po energetski učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti v načinu 
delovanja hlajenje in ogrevanje posameznega 
modela naprave.

V načinu ogrevanje je podatek za model naprave 
naveden za vse tri podnebne cone.

nazivna moč v načinu hlajenje
vrednost SEER
letna poraba električnega 
toka za hlajenje

Obratovalni hrup znotraj / zunaj
Navedene so vrednosti stopnje hrupa za notranjo 
in zunanjo napravo, ki so v nasprotju z zvočnim 
tlakom neodvisne od kraja in vira oz. sprejemnika. 
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učinkovitosti v načinu delovanja hlajenje.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
označuje sezonsko stopnjo učinkovitosti v načinu 
delovanja ogrevanje. 

razredi energetske učinkovitosti A+++ do D
SCOP v načinu delovanja ogrevanje

A +++  > 5,1

A ++  > 4,6

A +  > 4,0

A  > 3,4

B  > 3,1

C  > 2,8

D  < 2,5

nazivna moč v načinu delovanja ogrevanje
vrednost SCOP
letna poraba električnega toka za ogrevanje

Podnebne cone
Za način delovanja ogrevanje je območje EU za 
namene klasifikacije razdeljeno v tri podnebne 
cone. Pri tem so regionalne temperature okolja 
vključene v izračun energetske učinkovitosti. .

referenčno obdobje 

Zakaj tri podnebne cone za 
ovrednotenje učinkovitosti 
pri ogrevanju?
Podnebni pogoji imajo velik vpliv na zmogljivost klimatskih naprav 
v načinu delovanja toplotne črpalke. Zato so bile znotraj EU 
opredeljene tri cone:

Severna Evropa: hladno

Srednja Evropa: srednje

Južna Evropa: toplo

razredi energetske učinkovitosti A+++ do D 
SEER v načinu delovanja hlajenje

A +++  > 8,5

A ++  > 6,1

A +  > 5,6

A  > 5,1

B  > 4,6

C  > 4,1

D  < 3,6

razvrstitev po energetski učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti v načinu 
delovanja hlajenje in ogrevanje posameznega 
modela naprave.

V načinu ogrevanje je podatek za model naprave 
naveden za vse tri podnebne cone.

nazivna moč v načinu hlajenje
vrednost SEER
letna poraba električnega 
toka za hlajenje

Obratovalni hrup znotraj / zunaj
Navedene so vrednosti stopnje hrupa za notranjo 
in zunanjo napravo, ki so v nasprotju z zvočnim 
tlakom neodvisne od kraja in vira oz. sprejemnika. 



20%

Zaščita podnebja je po vsem svetu zelo aktualna tema in jo že 
dolga leta vključujemo tudi v razvoj in raziskovanje proizvodov 
TOSHIBA.

Vse informacije in podatke o zmogljivosti lahko dobite na 
spletnih straneh: 

UČINKOVITOST
ZMAGUJE

... več obnovljivih virov energije
 ... manjši vložki primarne energije
  ... manjša proizvodnja CO

2

smernice Ecodesign za večjo 
okoljsko osveščenost 

Dodatne informacije 
za zaščito podnebja

Evropska unija postavlja 
visoke cilje

Evropska unija v zvezi z zaščito podnebja predpisuje visoke cilje, 
ki jih je potrebno doseči do leta 2020. 
Govorimo tudi o ciljih 20/20/20, ki v primerjavi z letom 1990 
predvidevajo 20% več uporabe obnovljivih virov energije, hkrati 
pa tudi zmanjšanje rabe primarnih virov energije za 20% in proi-
zvodnje CO2 za 20%.

Da bi te cilje lahko dosegli, je bila sprejeta smernica ErP. V skladu 
s to smernico se izdelki na novo klasificirajo in uvrščajo v nove 
energijske razrede. S to smernico je bil ustvarjen politični instru-
ment v podporo oblikovanju proizvodov na način, ki ščiti vire in je 
energetsko učinkovit. 

Z začetkom leta 2013 stopajo v 
veljavo določila, ki jih predvi-
deva izvedbena uredba (EU) 
206/2012, ki uveljavlja 
zahteve iz smernice ErP 
2009/125 ES za klimat-
ske naprave do hladilne 
moči 12 kW. 

Do sedaj sta se za učinkovitost klimatskih naprav navajali samo 
vrednosti EER (ovrednotenje učinkovitosti pri hlajenju) in COP 
(ovrednotenje učinkovitosti pri ogrevanju). Ti vrednosti sta bili 
nastavljeni izključno na eno samo točko. 

Pri novih kazalnikih SEER in SCOP je definiranih več točk, ki so 
vse zajete v klasifikaciji. „S“ pomeni „sezonski“.
S tem je učinkovitost ovrednotena na novo in bistveno bolj realno, 
ob strogem upoštevanju delovanja pod delno obremenitvijo, ki 
predstavlja več kot 90% vsega obratovanja. 

Merilne točke v območju hlajenja: 
Te so pri zunanji temperaturi 20 °C, 25 °C, 30 °C in 35 °C. 
Za način delovanja hlajenje so bili za celotno Evropo prevzeti 
kot reprezentativni klimatski podatki za Strassburg. Skladno s 
temperaturnimi trendi so bile merilne točke rangirane različno.

Merilne točke v območju ogrevanja: 
Za ogrevanje ne obstaja enotni temperaturni profil, ki bi 
veljal po vsej Evropi. Zato je bila pripravljena razdelitev na tri 
podnebna območja – toplo, srednje in hladno – z različnimi 
profili obremenitve. Proizvajalec lahko bivalentno temperaturno 
točko (= najnižja zunanja temperatura, pri kateri potrebno polno 
moč ogrevanja dosežemo s toplotno črpalko) prosto izbira 
med – 10 °C in + 2°C, s čimer za 100% ogrevalno obremenitev 
(=PdesignH) dobimo različne vrednosti. Zato so vrednosti SCOP 
med seboj primerljive samo pogojno.

Za vse naprave uvožene v ES je proizvajalec dolžan podatke 
objaviti v skladu z uredbo

SEER in SCOP –
prevladujejo novi kazalniki

http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

www.toshiba-aircondition.com

Ti
sk

an
o 

na
 p

ap
irj

u,
 r

ec
ik

lir
an

em
 b

re
z 

kl
or

a.
 P

rid
rž

uj
em

o 
si

 p
ra

vi
co

 d
o 

tip
ka

rs
ki

h 
na

pa
k.

 S
I /

 E
C

O
 /

 0
1.

 2
01

3




