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Društo proizvajalcev 

in zastopnikov 

gospodinjskih aparatov Agencija RS za učinkovito rabo energije

Društo proizvajalcev 

in zastopnikov 

gospodinjskih aparatov Agencija RS za učinkovito rabo energije

Društo proizvajalcev 

in zastopnikov 

gospodinjskih aparatov

ZamrzovalnikiHladi ln ik i

Energija Hladilnik

Proizvajalec
Model

Manjša poraba energije

Večja poraba energije

A

Logo
ABC
123

X Y Z

X ZHrup  
(dB(A)re 1pW)

yxz
yxz

Na osnovi rezultatov standardnega merjenja v
24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od
načina uporabe aparata.

Prostornina hladilnega dela v l
Prostornina zamrzovalnega dela v l

Poraba energije kWh/letno

****

Energija Zamrzovalnik

Proizvajalec
Model

Manjša poraba energije

Večja poraba energije

Logo
ABC
123

X Y Z

X ZHrup  
(dB(A)re 1pW)

yxz
yxz

Na osnovi rezultatov standardnega merjenja v
24 ur. Dejanska poraba energije je odvisna od
načina uporabe aparata.

Prostornina hladilnega dela v l
Prostornina zamrzovalnega dela v l

Poraba energije kWh/letno

*

C

***

Hladilniki in zamrzovalniki so v gospodinjstvih veliki porabniki, saj nenehno delujejo. Priporočamo nakup aparatov v A razredu, saj izračuni kažejo na zelo velik

prihranek električne energije v dolgih letih delovanja. Pomembno za nizko porabo električne energije pa je pravilna uporaba aparatov. Hladilnik in zamrzovalnik

je potrebno namestiti v dobro prezračevan prostor, ki ni izpostavljen sočni svetlobi. Nikoli jih ne namestite poleg toplotnih viriv npr. peči, radiatorji. Aparatu je

potrebno zagotoviti ustrezno zračenje, kar velja predvsem za vgradne aparate.

Pri uporabi hladilnika je najpomembneje, da so vrata hladilnika odprta čim krajši čas,
in jih odpiramo čim manjkrat, saj se v nasprotnem primeru poraba električne energi-
je močno poveča. Tople jedi pred namestitvijo v hladilnik vedno ohladite na sobno tem-
peraturo.

Za nizko porabo električne energije v zamrzovalniku, je pomembno da zamrzovalnik
redno odtaljujete, saj debela plast ledu močno povečuje porabo električne energije.
Redno pa je potrebno čistiti prezračevalne rešetke na zadnji strani aparata.

Uporabljajmo energijsko varčne 
gospodinjske aparate
Energijski viri na našem planetu so omejeni, zato je potrebno
skrbno ravnati z njimi. Energija, ki jo za vsakodnevno delo-
vanje porabijo gospodinjski aparati, predstavlja zelo velik
delež v skupni porabi energije. Gospodinjski aparati so zato
na prodajnih mestih označeni z energijskimi nalepkami, ki
kupcu omogočajo prepoznavanje energijsko varčnih gospod-
injskih aparatov. Delovanje takšnih aparatov je varčnejše in
okolju prijaznejše.

Energijska nalepka obvezna  tudi v Sloveniji
Po novih predpisih je potrebno gospodinjske aparate tudi v
Sloveniji označiti z energijskimi nalepkami. Prodajalec je
dolžan na prodajnem mestu aparate označiti z energijskimi
nalepkami v slovenskem jeziku. S pomočjo energijske nalep-
ke lahko kupec lastnosti aparatov primerja, saj so vsi podat-
ki na energijski nalepki izmerjeni po enakih standardih. Za
vodilo naj služi preprosto pravilo: aparati v A energijskem
razredu so najvarčnejši in okolju najprijaznejši.
Energijska nalepka je sestavljena iz podatkovne nalepke, ki
se nahaja v gospodinjskem aparatu pri njegovi dobavi in
podatkovne osnove, ki pojasnjuje podatke na podatkovni
nalepki.

Gospodinjski
aparat

A

Ime 
proizvajalca,

model
aparata

X ,  Y Z

C
D

Y,Z
y,x
YZ
yxz

1100

Energi jska 
nalepka

Podatkovna 
nalepka

Energijska
nalepka

Podatkovna
osnova

Agencija RS za učinkovito rabo energije

+ =
...in kupec

lahko ugotovi  
razlike med

gospodinjskimi
aparati in

energijskimi
razredi.

Na naslednjih straneh so predstavljene energijske
nalepke za posamezne vrste gospodinjskih aparatov.








