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DOPORUČENÁ
ČETBA
PRO SPOTŘEBITELE

PŘ I NÁKU PU E LE KTROSPOTŘ EB IČŮ, JAKO JSOU CHLADNIČKY,
PRAČKY, MYČKY NÁDOB Í, SUŠIČKY PRÁDLA A PODOB N Ě,
SE OR IENTUJ EME PODLE R ŮZ NÝCH KR ITÉ R IÍ. J EDNÍM
Z N EJ DŮ LE ŽITĚJŠÍCH J E DNES E NE RGETICKÁ SPOTŘ EBA.
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1 U myček nádobí sledujeme při nákupu kromě

Nejde o hraní s písmenky
Hlavním a nejlépe viditeln˘m údajem obsaÏen˘m na ‰títku je takzvaná energetická tﬁída, která
vypovídá o úspornosti spotﬁebiãe. Kromû toho
v‰ak ‰títek obsahuje nûkolik dal‰ích údajÛ, které
nám mohou pomoci pﬁi rozhodování, jakého
domácího pomocníka si poﬁídíme.
Kategorie A zahrnuje ty nejlep‰í a nejúspornûj‰í
spotﬁebiãe. V prÛmûru jde o v˘robky o 50 % kvalitnûj‰í, neÏ je standard. Kategorie C a D jsou
uvádûny jako standardní, v˘robky kategorie F
jsou jiÏ o 25 % hor‰í. Napﬁíklad co se t˘ãe chladniãek, dnes se na domácím trhu, stejnû jako
v zemích Evropské unie, jiÏ nesetkáme s v˘robky
hor‰ími neÏ kategorie D. Energetick˘m ‰títkem
jsou oznaãeny napﬁíklad i Ïárovky a kompaktní
záﬁivky. Úsporné záﬁivky, které patﬁí do skupin
A a B, mají spotﬁebu ve
srovnání s klasick˘mi
Ïárovkami aÏ o 80 %
niÏ‰í. Není tedy divu, Ïe
Ïárovky jsou oznaãeny
písmeny E atd.

modely, mÛÏeme se jiÏ dnes setkat s oznaãením
nûkter˘ch spotﬁebiãÛ jako A+ nebo dokonce A++.
Co tyto „plusy“ znamenají? Oznaãují v˘robky,
které jsou schopny dosáhnout je‰tû vy‰‰í úspory
energie neÏ spotﬁebiã zaﬁazen˘ „pouze“ do tﬁídy
A. Spotﬁebiã tﬁídy A musí mít energetickou nároãnost svého provozu o 45 % lep‰í neÏ spotﬁebiã
tﬁídy D. Av‰ak spotﬁebiã tﬁídy A+ je lep‰í o 58 %
a spotﬁebiã tﬁídy A++ by mûl spotﬁebovávat pouze
30 % energie, co chladniãka tﬁídy D.
Zmûny na trhu chladniãek a mrazniãek a jejich
stále lep‰í technologická úroveÀ se odrazily
v pﬁípravû nové legislativy. Právû v˘‰e zmínûné
tﬁídy A+ a A++ budou podle plánu oficiálnû
zavedeny na trzích Evropské unie v prÛbûhu
pﬁí‰tího roku. Vzhledem k na‰emu vstupu do
Evropské unie se tedy dotknou, v tom dobrém
slova smyslu, i nás.
Se vstupem do Evropské unie souvisí i dal‰í
zmûna v oblasti energetického ‰títkování. Ta se
t˘ká jednak zavedení ‰títkÛ pro klimatizaãní jednotky, jednak zavedení uvádûní energetické tﬁídy
elektrick˘ch trub. Na ‰títcích pro trouby se podle
dne‰ní legislativy uvádí spotﬁeba elektrické energie potﬁebná k jejímu rozehﬁátí na 200 0C a na
udrÏení této teploty po dobu jedné hodiny.

2 Automatická pračka Siwamat XLS má třídu
spotřeby energie A, spotřebu elektrické energie
0,95 kWh, plně elektronické řízení, komfortní
displej, speciální a časově zkrácené programy,
dále Aqua-Senzor, cena 24 490 Kč, firma BSH –
DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE, SIEMENS
3 Myčka nádobí AEG Oko Favorit 3inl
sensorlogic patří do energetické třídy A, spotřeba
energie 0,85-1,05 kWh, 3 teploty, 4 programy,
maximálně 12 sad nádobí, programy: 3inl, fuzzy
logic systém, aqua control, tichý provoz – 47 dB,
cena 18 990 Kč, firma ELECTROLUX –AEG

2

▼

Štítkování

vybran˘ch elektrospotﬁebiãÛ bylo zavedeno v zájmu ochrany spotﬁebitele
i Ïivotního prostﬁedí. Povinné je v pﬁípadû tûchto spotﬁebiãÛ: automatické praãky, bubnové
su‰iãky prádla, praãky kombinované se su‰iãkou,
chladniãky, mrazniãky a jejich kombinace,
myãky nádobí, elektrické trouby, elektrické ohﬁívaãe vody a zdroje svûtla.

energetické náročnosti účinnost mytí a účinnost
sušení. Důležitá je spotřeba vody a programové
vybavení. Myčka nádobí G 681-3 SC Plus má
spotřebu energie, účinnost mytí a sušení
ve třídě A, cena 39 990 Kč, firma MIELE

ENERGETICKÉ ·TÍTKY NÁM
DOKÁÎOU DOB¤E PORADIT

Jak vypočítáme náklady
Ze ‰títkÛ v‰ak nevyãteme pouze energetickou
nároãnost spotﬁebiãe. Napﬁíklad u praãek na
nich nalezneme úãinnost praní a odstﬁeìování,
v pﬁípadû myãek nádobí zase úãinnost mytí
a su‰ení nádobí.
Ze ‰títkÛ v‰ak vyãteme i dal‰í zajímavé údaje.
Zatímco tﬁída úãinnosti nebo energetická tﬁída
jsou údaje srovnávající dan˘ v˘robek s „konkurencí“, konkrétní ãísla jsou v˘sledkem laboratorních mûﬁení. Jde napﬁíklad o spotﬁebu energie
v kWh. Tento údaj mÛÏeme vynásobit aktuální
cenou energie, a tak si vypoãítat náklady spojené s provozem daného spotﬁebiãe. Pomocí ‰títku
pak mÛÏeme napﬁíklad zjistit, Ïe nejúspornûj‰í
chladniãka na trhu se spotﬁebou asi 0,53 kWh za
24 hodin má o 1 350 Kã niÏ‰í roãní náklady na
spotﬁebu elektﬁiny neÏ stejná chladniãka zaﬁazená do energetické tﬁídy C s trojnásobnû vy‰‰í
spotﬁebou energie. Tento zajímav˘ fakt je zcela
urãitû schopen ovlivnit na‰e rozhodování pﬁi
nákupu. Zvlá‰tû, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe vy‰‰í
energetická úãinnost mÛÏe znamenat i lep‰í celkovou kvalitu v˘robku.
A vývoj jde dál
JelikoÏ technologick˘ pokrok se nezastavil
a v˘robci pﬁiná‰ejí na trh stále nové a úspornûj‰í
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Záleží i na nás
Na druhou stranu je tﬁeba upozornit, Ïe ani
energetick˘ ‰títek není ãarovn˘ proutek a sám
o sobû nízkou spotﬁebu elektrospotﬁebiãe nezaruãí. Údaj na nûm uveden˘ je pouze v˘sledkem
laboratorních testÛ v normovan˘ch podmínkách. Ty se vût‰inou znaãnû li‰í od domácí praxe.
Napﬁíklad v pﬁípadû chladniãek, které se ﬁadí
mezi hlavní domácí elektrospotﬁebiãe, je dÛleÏité, abychom je nepostavili blízko zdroje tepla.
Tím jim u‰etﬁíme hodnû námahy pﬁi „v˘robû“
chladného vzduchu. Pﬁi v˘bûru chladniãky
bychom si také mûli ﬁádnû rozmyslet, jak˘ obsah
spotﬁebiãe je pro nás nejvhodnûj‰í vzhledem
k poãtu ãlenÛ na‰í domácnosti a zpÛsobu Ïivota.

4 Miele Side-by Side
je kombinací dvou
spotřebičů: chladničky
K 3512 SD ed-3 s třídou
energetické účinnosti A
– spotřeba energie na
100 l užitného objemu
za 365 dní v roce
183 kWh. Druhou
polovinu tvoří
chladnička
s mrazničkou KF 7500
SNE ed-3 s třídou
energetické účinnosti
B. Spotřeba energie na
100 l užitného objemu
za 365 dní je 508 kWh,
cena 114 990 Kč,
firma MIELE

5

5 Energetické třídy
A+ dosáhla díky
zdokonalené
technologii FSD
kompresorů
chladnička
s mrazákem
Electrolux ERB 3115.
Chladnička
s užitným objemem
192 l a dolním
mrazákem 91 l má
denní spotřebu
elektrické energie
0,54 kWh, cena
34 990 Kč, firma
ELECTROLUX

Je zbyteãné platit za neupotﬁebené mnoÏství
chladného vzduchu, respektive chladícího ãi
mrazícího prostoru.
Mezi dobré návyky patﬁí taktéÏ snaha o co nejkrat‰í otevírání dveﬁí lednice pﬁi v˘bûru potravin. Podobné je to pﬁi jejich vaﬁení – nahlíÏení
pod poklici hrnce nebo otevírání dvíﬁek trouby.
Podobn˘ch rad by se dalo napsat mnoho. NejdÛleÏitûj‰í v‰ak je, abychom spotﬁebiãe pouÏívali podle návodu v˘robce a nenechávali je pracovat zbyteãnû. V pﬁípadû, Ïe je‰tû vymûníme
domácí Ïárovky za energeticky úsporné kompaktní záﬁivky, které ‰etﬁí 80 % energie a mají tﬁi
aÏ patnáctkrát del‰í Ïivotnost, mÛÏeme mít
dobr˘ pocit, Ïe jsme pomohli nejen sobû, ale
i Ïivotnímu prostﬁedí.

■

ko n t a k t y
■ SEVEN, ST¤EDISKO
PRO EFEKTIVNÍ
VYUÎÍVÁNÍ
ELEKTRICKÉ
ENERGIE, o. p. s.
Americká 17
120 00 Praha 2
tel.: 224 252 115
■ ELECTROLUX CZ
Budějovická 5
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140 21 Praha 4
tel.:261 126 112
fax: 251 564 055
www.electrolux.cz

■ MIELE, s. r. o.
Hněvkovského 81b
617 00 Brno
tel.: 543 553 111
fax: 543 553 119
■ BSH – DOMÁCÍ
servis-tel.:
SPOT¤EBIâE, s. r. o.
543 553 134-5
Siemens, Bosch
servis-fax:
Pod Višňovkou 25/166
543 553 139
142 01 Praha 4
e-mail:
tel.: 234 034 630
www.miele.cz
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SoutûÏ!

1. cena:
Elektrický akumulační
bojler Stiebel Eltron
SH 120 S s objemem
120 litrů včetně
bezpečnostní armatury
KV 30 v ceně 1 879 Kč

Všímejte si štítků
SOUTĚŽ O ELEKTROSPOTŘEBIČE
Zašlete odpověď na soutěžní otázku
a získejte cenu, kterou věnovala firma
Pražská energetika, a. s.

2. a 3.
cena:
Souprava
beztlakového
pětilitrového
zásobníkového
ohřívače SNU 5 Si
a beztlakové
armatury pro
umyvadlo WST 5.
Tento ohřívač vody s výkonem 2 kW je určen pro spodní instalaci pod jedním
odběrovým místem. Výhodou tohoto způsobu ohřívání vody je rychlá a snadná
montáž a žádné ztráty teploty vody v potrubí. Zásobník ohřívače má rovněž malé
tepelné ztráty díky kvalitní tepelné izolaci vyrobené z materiálu neobsahujícího
fluorované uhlovodíky. Obsah vody je udržován na teplotě nastavené na
regulátoru, umožňujícím plynulé nastavení v intervalu od cca 35 °C do 85 °C.
Maximální nastavitelnou teplotu lze omezit na 45 °C, 55 °C nebo 65 °C.
Zásobník má moderní design, kryt přístroje je z bílého plastu s černým
ovládacím panelem.
Součástí ceny je i temperační baterie, umožňující jedním kohoutkem nastavení
teploty vody a druhým kohoutkem nastavení množství jejího průtoku. To značně
usnadňuje obsluhu a zejména šetří vodu. Dvoukohoutkové armatury mají odolný
chromovaný povrch a vyrábějí se v kompletní řadě pro kuchyně i koupelny.
Běžná cena soupravy je 4 388 Kč, Pražská energetika jej ve své akci nabízí
za 3 350 Kč.

Dal‰ích 30 cen
Energeticky úsporná kompaktní zářivka Osram Dulux EE 10W
S výkonem 10 W svítí jako 50W
klasická žárovka. Ušetří vám tedy až
80 % energie a vydrží svítit až 6krát
déle. Výrobky firmy Osram navíc
získaly právo nosit logo kvality projektu
ELI – Iniciativy pro energeticky
úsporné osvětlování – programu
Mezinárodního fondu ochrany životního prostředí
(IFC/GEF), v České republice organizovaného pod
záštitou Ministerstva životního prostředí ČR.

Akumulační bojler bílé barvy
s objemem 120 litrů
a výkonem 1,5–6 kW má
vnitřní ocelovou nádrž se
speciálním smaltem „anticor“,
ochrannou antikorozní anodu
se signalizací opotřebení na
ovládacím panelu a volitelný
tlakový i beztlakový způsob
zásobování teplou vodou. Bojler je možné rychle a jednoduše namontovat na
závěsné lišty (též v rohu místnosti). Výrobce vybavil spotřebič tepelnou izolací
z polymerů s minimálními tepelnými ztrátami a vyměnitelnou měděnou topnou
přírubou. Spotřebič umožňuje plynulé nastavení teploty od 35 do 85 °C a má
možnost omezení maximální nastavitelné teploty na 45/55/65 °C. Výrobcem
doporučená maloobchodní cena s DPH je 20 960 Kč, v poradenském středisku
PRE jej ale získáte již za 11 742 Kč.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
UVEĎTE ALESPOŇ TŘI ÚDAJE, KTERÉ JSOU
OBSAHEM ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU PRO
ELEKTRICKÉ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČE VODY.
Odpovědi posílejte do 20. 11. 2003 na adresu: Můj Dům, BertelsmannSpringer CZ, s. r .o.,
Nádražní 32, 150 00 Praha 5, nebo na emailovou adresu: mujdum@bertelsmann.cz.
Jména výherců budou zveřejněny v prosincovém čísle časopisu Můj Dům.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „ELEKTRIFIKOVANÁ
KOUPELNA“ DO PORADENSKÉHO A INFORMAČNÍHO
STŘEDISKA PRAŽSKÉ ENERGETIKY, a. s.
Víte, že Váš dodavatel elektrické energie vám poradí i v tom,
jak snížit její spotřebu ve vaší domácnosti a jak optimalizovat
platby za elektřinu?
Zveme vás do poradenského a informačního střediska Pražské energetiky,
kde si můžete prohlédnout například vzorovou koupelnu vybavenou
těmi nejmodernějšími a energeticky úspornými spotřebiči, především
elektrickými ohřívači vody, a to jak akumulačními, tak průtokovými.
Získáte zde ojedinělou možnost předem si tyto spotřebiče v klidu
vlastnoručně vyzkoušet, porovnat je a nechat si poradit od odborníků
Pražské energetiky.
Tato vzorová koupelna je samozřejmě i vzorově vytápěna pomocí
elektrického podlahového vytápění nebo nejmodernějších akumulačních
kamen, přímotopných konvektorů či moderních infrazářičů. K prohlédnutí
jsou zde i další elektrospotřebiče a vytápěcí systémy pro domácnosti.
Vybrané exponáty můžete navíc přes naše poradenské
a informační středisko nakoupit s výraznou slevou 25 až 45 %
oproti běžným maloobchodním cenám! Například akumulační
bojler SH 120 S s maloobchodní cenou 20 960 Kč zde pořídíte jen
za 11 742 Kč!
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Poradenské a informační středisko Pražské
energetiky, a. s. – Na Hroudě 1492 / 4,
Praha 10. Otevřeno: po. – čt. 8–18 hod.,
tel. 267 053 157, 267 053 159.
www.poradenstvi.pre.cz
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