
Informacja branżowa

Wkrótce zacznie obowiązywać 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu.
Buderus gwarantuje optymalne 
przygotowanie na nadchodzące zmiany.

Ciepło jest naszym żywiołem

Dyrektywa ErP



Nadchodzące zmiany 
można skutecznie wykorzystać

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP)
Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki będą 
musiały spełniać określone wymogi w zakresie efektywności 
energetycznej produktów i systemów. Obowiązek ten nakłada 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), obejmująca 
swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane 
na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy olejowych 
i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych 
bloków grzewczo-energetycznych i zasobników do określonej 
wartości mocy lub pojemności.

Ponadto nakłada ona wymóg oznakowania określonych 
produktów i systemów tzw. etykietą efektywności 
energetycznej, której wygląd jest jednolity we wszystkich 
krajach Unii. Umożliwia to przyporządkowanie produktów  
na podstawie sprawności energetycznej do jednej z 9 klas 
od A+++ do G.



Jak wykorzystać nowe przepisy?
Etykieta informować będzie o efektywności wynikającej  
z ilości pobranej energii pierwotnej. Na tej podstawie możliwe 
stanie się oszacowanie kosztów eksploatacji urządzeń.

Oznacza to, że użytkownicy będą oczekiwali porady w tym 
zakresie. Wykwalifikowany Partner Handlowy będzie mógł 
sporządzić całościową kalkulację zawierającą koszty 
inwestycji i eksploatacji, co stanie się wartością dodaną  
do urządzenia i/lub usługi. 
Buderus już dziś oferuje niezbędne doradztwo z tego 
zakresu.

Rośnie znaczenie wsparcia z naszej strony 
jako dostawcy rozwiązań systemowych!



Etykieta energetyczna
Od 26 września 2015 roku wszystkie wskazane produkty 
i systemy o maksymalnej mocy do 70 kW oraz zasobniki 
o pojemności do 500 litrów będą musiały posiadać etykietę 
efektywności energetycznej. Jest ona podobna do etykiety 
stosowanej na urządzeniach gospodarstwa domowego. 
Będzie obowiązywała zarówno w przypadku pojedynczych 
produktów, jak i dostosowanych do siebie zestawów 
urządzeń.

Informacje o sprawności energetycznej, będą zawierały 
etykiety  produktowe oraz etykiety systemów pakietowych.  
Na co warto zwrócić uwagę: system jako całość pozwala 
często uzyskać wyższą efektywność – dzięki opcjom 
regulacji bądź rozszerzeniu o odnawialne źródła energii. 

Korzystając z oferty dostawcy rozwiązań systemowych  
jakim jest Buderus, można zyskać wyraźną przewagę.

Z nami 
można czuć się bezpiecznie
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Producent/nazwa modelu   

Marka

Ogrzewanie

Urządzenie grzewcze (olejowe/
gazowe/elektryczne, pompy 
ciepła, ogrzewacze kogeneracyjne)

Instalacja słoneczna 
(grzewcza)

Podgrzewacz  
pojemnościowy/bufor

Regulator

Dodatkowe 
urządzenie grzewcze



Sprawność energetyczna
Dyrektywa ErP wprowadza także nowe wymogi w zakresie
minimalnej sprawności energetycznej produktów i systemów. 
Efektem tego będzie wymiana części oferowanych na rynku 
rozwiązań z dotychczasowych na bardziej zaawansowane  
i nowoczesne urządzenia (np. kotły kondensacyjne).
Warto wykorzystać ten argument podczas rozmów  
z potencjalnymi klientami!
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*  Wyjątek stanowią urządzenia 
typu B11: 
1-funkcyjne ≤ 10 kW 
2-funkcyjne ≤ 30 kW

*  Etykieta produktu jest 
zapewniana przez Buderus

Kotły grzewcze
(gazowe, olejowe,  
elektryczne)

Wymogi minimalne 
w zakresie efektywności 
(zgodnie z dyrektywą ErP)

Pompy ciepła

Agregaty  
kogeneracyjne

Pakiety systemowe

Oznakowanie 
etykietą energetyczną 
(zgodnie z ustawą  
o znakowaniu produktów 
zużywających energię)

0 – 400 kW

0 – 400 kW

0 – 400 kW 
< 50 kWel

0 – 70 kW

0 – 70 kW

0 – 70 kW 
< 50 kWel

0 – 70 kW—

Zasobniki c.w.u.

Wniosek

do 2000 litrów

Od 26.09.2015 roku zacznie 
obowiązywać zakaz stoso-
wania kotłów niskotempera-
turowych o mocy do 400 kW.*

do 500 litrów

Firmy branżowe mają  
obowiązek dostarczyć  
odbiorcom swoich produktów 
etykiety systemowe.*



Skuteczność tkwi w systemie
Użytkownicy najczęściej dążą do zakupu ekonomicznej 
instalacji grzewczej. Jednak sama etykieta efektywności 
energetycznej nie wskaże jednoznacznie właściwego 
rozwiązania.

Tutaj uwidacznia się rola Autoryzowanych Partnerów 
Handlowych. Mogą oni bowiem udzielić klientom cennych 
porad nie tylko odnośnie etykiety energetycznej, lecz 
również na temat kosztów zużycia energii i nakładów 
inwestycyjnych.

Sukces dzięki współdziałaniu
Proponowane systemy i pakiety marki Buderus stanowią 
doskonałą, dostosowaną do potrzeb użytkownika ofertę. 
Odpowiednio dobrane pakiety urządzeń są bardziej 
efektywne energetycznie niż pojedyncze produkty.

Nasze doświadczenie w tworzeniu 
rozwiązań systemowych 
wzmacnia kompetencje 
w zakresie doradztwa
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Spełnienie wymagań
Za prawidłowe oznaczenie pojedynczych produktów 
odpowiedzialny jest ich producent, natomiast w przypadku  
pakietów urządzeń - ich dostawca, tj. np. instalator lub firma 
specjalizująca się w wykonawstwie instalacji grzewczych.
Kupując gotowy pakiet urządzeń Buderus, wymagana 
dokumentacja zostanie dostarczona od razu wraz z nim. 
Nabywając u nas kompletny zestaw usług, również otrzymają 
Państwo w ramach serwisu Buderus wymaganą 
dokumentację.



Najbliższa przyszłość
Będziemy Państwu sukcesywnie przekazywać 
informacje dotyczące dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu (ErP).
W przypadku jakichkolwiek pytań, zawsze jesteśmy 
do Państwa dyspozycji. 
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Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105 
02-231 Warszawa 
Infolinia Buderus 801 777 801 
www.buderus.pl 


