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ETYKIETA  
ENERGETYCZNA



ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1186 
z dnia 24 kwietnia 2015 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do 
etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń

Etykieta energetyczna + karta produktu 

Obowiązuje od 01.01.2018r.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32015R1186&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1186&from=EN


Wytyczne komisji dot. wyglądu  
i informacji na etykiecie 

Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje: 
I. nazwa dostawcy lub znak towarowy; 
II. identyfikator modelu dostawcy; 
III. klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; 
wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej 
miejscowego ogrzewacza pomieszczeń musi być umieszczony na tej samej wysokości 
co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej; 
IV. symbol bezpośredniej mocy cieplnej; 
V. wartość bezpośredniej mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po 
przecinku; 
VI. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do 
cieczy, symbol pośredniej mocy cieplnej; 
VII. w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do 
cieczy wartość pośredniej mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po 
przecinku. 



ZAŁĄCZNIK III 

Etykieta 

1.  Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 

a)  Na etykiecie muszą się znajdować następujące informacje: 

I.  nazwa dostawcy lub znak towarowy; 

II.  identyfikator modelu dostawcy; 

III.  klasa efektywności energetycznej ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; wierzchołek strzałki zawierającej 
literę określającą klasę efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń musi być 
umieszczony na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej; 

IV.  symbol bezpośredniej mocy cieplnej; 

V.  wartość bezpośredniej mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; 

VI.  w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do cieczy, symbol pośredniej 
mocy cieplnej; 

VII.  w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z przenoszeniem ciepła do cieczy wartość pośredniej 
mocy cieplnej w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. 

b)  Aspekty graficzne etykiety dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń muszą być zgodne z pkt 2 niniejszego 
załącznika. 
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2.  Wzór etykiety dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń musi być zgodny z poniższym rysunkiem: 

przy czym: 

a)  Etykieta ma co najmniej 105 mm szerokości i 200 mm wysokości. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym 
formacie, jej treść musi pozostawać proporcjonalna do wymiarów podanych powyżej. 

b)  Tło etykiety jest białe. 

c)  Kolory w skali CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – są podane zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X- 
00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego. 

d)  Etykieta musi spełniać wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej): 

Linia obramowania etykiety UE: 4 pkt, kolor: 100 % cyjanu, promień krzywizny narożnika: 3,5 mm. 

Logo UE: Kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00. 

Etykieta efektywności energetycznej: Kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem: logo 
UE + etykieta efektywności energetycznej: szerokość: 86 mm, wysokość: 17 mm. 

21.7.2015 L 193/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

Wytyczne komisji  - etykieta 
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Przykład  etykiet  - Zuzia PF, Zuzia PW  - 
klasa A



Przykład etykiet - Aquario - klasa A+
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EEI - Kasa efektywności energetycznej 

Klasa efektywności energetycznej Współczynnik efektywności energetycznej 
(EEI)

A++ EEI ≥ 130

A+ 107 ≤ EEI < 130

A 88 ≤ EEI < 107

B 82 ≤ EEI < 88

C 77 ≤ EEI < 82

D 72 ≤ EEI < 77

E 62 ≤ EEI < 72

F 42 ≤ EEI < 62

G EEI < 42

Klasę efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń ustala się na 
podstawie jego współczynnika efektywności energetycznej określonego w tabeli 1. 

TABELA 1

Współczynnik efektywności energetycznej miejscowego ogrzewacza pomieszczeń oblicza 
się zgodnie z załącznikiem VIII.



Obliczenie współczynnika EEI 

Sprawność kominka (%) x 1,45 - 10 % + 1 = EEI 
1,45 współczynnik dla biomasy 

10% - strata  
1 - wartość dodana za regulację powietrzem do spalania  

Przykład Zuzia - 76%

76% x 1,45 - 10% + 1 = 100,18 EEI 

Oznacza to, że urządzenie ma klasę efektywności energetycznej  
A ( 88 <EEI<107)



Karta produktu
1. Informacje w karcie produktu miejscowego ogrzewacza pomieszczeń muszą być podawane w poniższej 
kolejności oraz zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub w innych materiałach dostarczanych wraz z 
produktem: 
a) nazwa dostawcy lub znak towarowy; 
b) identyfikator modelu dostawcy; 
c) klasa efektywności energetycznej modelu ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; 
d) bezpośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; 
e) pośrednia moc cieplna produktu w kW, w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku; 
f) współczynnik efektywności energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczony 
zgodnie z załącznikiem VIII; 
g) sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz, w stosownym przypadku, przy minimalnym 
obciążeniu, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku i obliczona zgodnie z załącznikiem VIII; 
h) wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być stosowane podczas montażu, instalacji lub 
konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń. 

2. Jedna karta może dotyczyć kilku modeli miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, pochodzących od tego 
samego dostawcy. 

3. Informacje zawarte w karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub 
czarno-białej. W takim przypadku muszą również zostać podane informacje wymienione w pkt 1, które nie 
znajdują się na etykiecie. 



(PL) KARTA PRODUKTU

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2015/1186 

(EN) Product sheet under Regulation EU 2015/1186

(DE) Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

(FR) Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

(IT) Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

(SK) Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

(CZ) Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

(PL) Nazwa dostawcy

(EN) Supplier's name / (DE) Name des Lieferanten

(FR) Le nom du fournisseur / (IT) Nome oppure oppure marchio del fornitore

(SK) Meno dodávateľa / (CZ) Název dodavatele

KRATKI

(PL) Identyfikator modelu

(EN) Model identifier / (DE) Modellkennung 

(FR) La référence du modèle / (IT) Codice prodotto del fornitore 

(SK) Identifikačný kód / (CZ) Identifikační značka modelu

AQUARIO/A/14/

PW/W

(PL) Klasa efektywności energetycznej modelu 

(EN) The energy efficiency class of the model / (DE) Energieeffizienzklasse des 

Modells 

(FR) La classe d'efficacité énergétique du modèle / (IT) classe di efficienza 

energetica del modello 

(SK) Trieda energetickej účinnosti modelu / (CZ) Třída energetické účinnosti 

modelu

A+
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(PL) Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW)

(EN) The direct heat output in (kW) / (DE) Direkte Wärmeleistung (kW) 

(FR) La puissance thermique directe en (kW) / (IT) potenza termica diretta in (kW) 

(SK) Priamy tepelný výkon (kW) / (CZ) Přímý tepelný výkon (kW)

4,2

(PL) Pośrednia moc cieplna produktu (kW)

(EN) The indirect heat output in (kW) / (DE) Indirekte Wärmeleistung (kW) 

(FR) La puissance thermique indirecte en (kW) / (IT) potenza termica indiretta in 

(kW) 

(SK) Nepriamy tepelný výkon (kW) / (CZ) Nepřímý tepelný výkon (kW)

9,8

(PL) Współczynnik efektywności energetycznej EEI

(EN) The energy efficiency index EEI / (DE) Energieeffizienzindex EEI 

(FR) L'indice d'efficacité énergétique EEI / (IT) indice di efficienza prodotto EEI 

(SK) Index energetickej účinnosti EEI / (CZ) Index energetické účinnosti EEI

111,00

(PL) Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej (%) 

(EN) The useful energy efficiency at nominal heat output (%) / (DE) 

Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%) 

(FR) Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%) / (IT) efficienza 

del combustibile con potenza termica nominale (%)

(SK) Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%) / (CZ) 

Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%)

83,3

(PL) Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%) 

(EN) The useful energy efficiency at minimum load (%) / (DE) Energieeffizienz bei 

Mindestlast (%) 

(FR) Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%) / (IT) efficienza 

del combustibile con carico minimo (%)

(SK) Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%) / (CZ) 

Energetická účinnost u minimálního zatížení (%)

N/A

(PL) Środki specjalne (podczas instalacji, serwisu) - Informacje w instrukcji obsługi

(EN) Special requirements (instalation, maintanance) - See instructions

(DE) Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung) - siehe Anleitung

(FR) Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance) - Cf. instructions

(IT) precauzioni speciali (durante l’installazione o la manutenzione) -  Vedi introduzione

(SK) Opatrenia (pri montáži, údržbe) - pozrite Návod

(CZ) Zvláštní opatření (při montáži, údržbě) - viz. Návod

(PL) Środki specjalne (podczas instalacji, serwisu) - Informacje w instrukcji obsługi

(EN) Special requirements (instalation, maintanance) - See instructions

(DE) Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung) - siehe Anleitung

(FR) Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance) - Cf. instructions

(IT) precauzioni speciali (durante l’installazione o la manutenzione) -  Vedi introduzione

(SK) Opatrenia (pri montáži, údržbe) - pozrite Návod

(CZ) Zvláštní opatření (při montáži, údržbě) - viz. Návod
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Wzór karty produktu 


