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 اروپایی انرژی برچسب

 

 مصطفی حسن پناه

hassanpanah@alum.sharif.edu 

 29مرداد 

 چه محصوالتی برچسب انرژی اروپایی دارند؟

المپ ها، اتومبیل ها و بیشتر وسایل برقی )مانند یخچال ها، بخاجاق های برقی و ماشین های لباسشویی( بر چسب 

تغییر می کند.  Gتا  Aدر برچسب انرژی بین برچسب های بهینه بودن مصرف انرژی یک دستگاه  انرژی اروپایی دارند.

A  نماینده بهینه ترین وG .نماد غیر بهینه ترین مصرف کننده است 

ها نمایش داده می شود اطالعات جدا از دسته بندی که به وضوح توسط رنگ

دیگری نیز روی برچسب انرژی وجود دارد. برای مثال برچسب انرژی برای 

ان می دهند. اخیراً توان مصرفی و شدت نور تولید شده را نشالمپ ها اغلب 

 کاری معرف شده اند.برای مصارف خنک ++Aو  +Aرده های 

وری برچسب انرژی خریداران را قادر می سازد که برای مصارف مختلف بهره

ا تانرژی را مقایسه کنند. همچنین محرک خوبی برای تولید کنندگان است 

 وری محصوالتشان را افزایش دهند.بهره

 د؟نی دارایچه معن دقیقاً هارده 

 هاالمپ

برچسب، دسته بندی مصرف انرژی الکتریکی یک المپ را نسبت به یک المپ استاندارد که نور برابری دارد نشان 

 .دهدیم
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 1 جدول

Class A & B 

 یهاالمپدرصد از  08تا  هاآن. مصرف انرژی رندیگیمها در این رده قرار  نیترنهیبه

 کمتر است. GLSاستاندارد 

Class D ًرندیگیمهالوژن در این رده قرار  یهاالمپ معموال. 

Class E & F رندیگیمهستند در این رده قرار  هاالمپ نیترپرمصرفکه  یارشته یهاالمپ. 

 

 

 

 

 زرهایفر و هاخچالی

 و واحد انرژی یا شبیه آن ندارد. شودیمو حجم یخچال محاسبه  انرژی اساس مصرفر اخصی که بش

.  

A++ A+ A B C D E F G 

<30 <42 <55 <75 <90 <100 <110 <125 >125 

 

 

 ییشولباس یهانیماش

 0با حداکثر بار که معموالً  گرادیسانتدرجه  08برای یک سیکل کتان با دمای  انرژی ییشولباس یهانیماشبرای 

 است. kWh/kg. واحد شاخص شودیمکیلوگرم است، محاسبه 

 

A B C D E F G 

<0.19 <0.23 <0.27 <0.31 <0.35 <0.39 >0.39 

A B C D E F G 

20-50% 50-75% 75-90% 90-100% 100-110% 110-125% >125% 
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 ییشوظرفهای ماشین

بر تعداد پارچه که معموالً  kWhحسب ر معموالً با تقسیم مصرف انرژی ب ییشوظرف یهانیماشوری انرژی در هرهب

  .شودیمدوازده تا است بیان 

A B C D E F G 

<1.06 <1.25 <1.45 <1.65 <1.85 <2.05 >2.05 

 

 

 هالیاتومب

 .شودیماکسیدکربن )گرم( بر کیلومتر طی شده بیان بر حسب انتشار دی شاخص هالیاتومببرای 

A B C D E F G 

<100 <120 <140 <160 <200 <250 >250 

 

 

References: 

- General directive on labelling and standard product information - Link 

- Specification requirements of labels (choose PDF-option) - Link 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0075:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexapi%21prod%21CELEXnumdoc&lg=en&model=guicheti&numdoc=31998L0011
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