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3. Padoms:  

sadzīves elektrotehnikas 
Visas sadzīves elektroiekārtas patērē elektroenerģiju; trauku un veļas mašīnas papildu

arī ūdeni, bet cik elektroenerģijas patērē mans ledusskapis vai veļas mašīna? 

Elektroenerģijas patēriņš, kā arī citi iekārtu parametri

energomarķējuma

Svarīgākā informācija uz marķējuma ir 

Klases iedalās sekojoši:

1. A+++

2. A 

A+++ vai 

salīdzinot, piemēram, ar 

Izvēloties i

un līdz ar to arī savus izdevumus par to

Veikalos ir novērojami gadījumi, kad marķējums uz iekārtas nav atrodams, vai ir redzama „vecā” marķējuma 

informatīvā daļa vai arī marķējums bez i

paštaisīti un melnbalti marķējumi, un nereti arī iekārtas iekšpusē, nevis uzlīmēts uz iekārtas

neaizmirstiet, ka marķējumam ir jābūt 

preces, kas atrodas iepakojumā. Nekorektu marķējumu piemēri var maldināt pircēju, un rodas jautājums, vai 

informācija, kas norādīta uz „marķējuma” tiešām atbilst konkrētajai iekārtai. 

parametri tiešām atbilst iekārtai, vienmēr izvēlieties tās iekārtas, uz kurām redzams oriģinālais marķējums.

Informācija, kas norādīta uz oriģinālajiem marķējumiem, ļauj veikt 

veikt vienkāršus aprēķinus un salīdzināt

kā arī aprēķināt ietaupījumus, izvēloties energoefektīvāku iekārtu.

Jaunais energomarķējums atrodams uz sekojošām sadzīves iekārtām: 

• veļas mazgājamām mašīnām; 

• trauku mazgājamām mašīnām; 

• televizoriem; 

• ledusskapjiem, saldētavām un kombinētām

Drīzumā jaunais energomarķējums tiks ieviests 

 

Materiālā izmantota informācija no projekta 

http://www.come-on-labels.eu/news/ 

šo publikāciju pilnībā uzĦemas tās autori. Sniegtā informācija var nesakrist ar Eiropas 
bas viedokli. Ne EACI, ne Eiropas Savienība ir atbildīgas par šajā publikācijā ietvertās 

ku izmantošanu. 

sadzīves elektrotehnikas Energomarķēšana 
Visas sadzīves elektroiekārtas patērē elektroenerģiju; trauku un veļas mašīnas papildu

arī ūdeni, bet cik elektroenerģijas patērē mans ledusskapis vai veļas mašīna? 

Elektroenerģijas patēriņš, kā arī citi iekārtu parametri

energomarķējuma, kas ļauj novērtēt iekārtu energoefektivitāti. 

Svarīgākā informācija uz marķējuma ir norāde par iekārtas energoefektivitātes klasi. 

Klases iedalās sekojoši: 

A+++ līdz D vai 

 līdz G 

vai A raksturo visefektīvākās jeb iekārtas, kuru enerģijas patēriņš ir mazāks, 

salīdzinot, piemēram, ar D vai G klases iekārtām. 

zvēloties iekārtu ar augstāku energoefektivitātes klasi, Jūs 

un līdz ar to arī savus izdevumus par to. 

Veikalos ir novērojami gadījumi, kad marķējums uz iekārtas nav atrodams, vai ir redzama „vecā” marķējuma 

informatīvā daļa vai arī marķējums bez informatīvās daļas. Dažos sadzīves tehnikas veikalos uz iekārtām redzami 

, un nereti arī iekārtas iekšpusē, nevis uzlīmēts uz iekārtas

neaizmirstiet, ka marķējumam ir jābūt skaidri redzamam; oriģinālam, nevis kopētam 

Nekorektu marķējumu piemēri var maldināt pircēju, un rodas jautājums, vai 

informācija, kas norādīta uz „marķējuma” tiešām atbilst konkrētajai iekārtai. Lai būtu droši, ka uz marķ

vienmēr izvēlieties tās iekārtas, uz kurām redzams oriģinālais marķējums.

Informācija, kas norādīta uz oriģinālajiem marķējumiem, ļauj veikt korektu salīdzinājumu par iekārtu parametriem

salīdzināt, piemēram, Jūsu jau esošās iekārtas enerģijas patēriņu ar jaunu iekārtu

aprēķināt ietaupījumus, izvēloties energoefektīvāku iekārtu.  

atrodams uz sekojošām sadzīves iekārtām:  

 

kombinētām iekārtām. 

tiks ieviests gaisa kondicionieriem un mājsaimniecības spuldzēm.

ā izmantota informācija no projekta „Come On Labels”. Vairāk informācijas: 

 

Visas sadzīves elektroiekārtas patērē elektroenerģiju; trauku un veļas mašīnas papildu 

arī ūdeni, bet cik elektroenerģijas patērē mans ledusskapis vai veļas mašīna? 

Elektroenerģijas patēriņš, kā arī citi iekārtu parametri, tiek norādīti uz 

, kas ļauj novērtēt iekārtu energoefektivitāti.  

norāde par iekārtas energoefektivitātes klasi. 

jeb iekārtas, kuru enerģijas patēriņš ir mazāks, 

, Jūs ietaupāt elektroenerģiju 

Veikalos ir novērojami gadījumi, kad marķējums uz iekārtas nav atrodams, vai ir redzama „vecā” marķējuma 

nformatīvās daļas. Dažos sadzīves tehnikas veikalos uz iekārtām redzami 

, un nereti arī iekārtas iekšpusē, nevis uzlīmēts uz iekārtas, tādēļ izvēloties iekārtu 

lam, nevis kopētam vai paštaisītam; kā arī uz 

Nekorektu marķējumu piemēri var maldināt pircēju, un rodas jautājums, vai 

ai būtu droši, ka uz marķējuma norādītie 

vienmēr izvēlieties tās iekārtas, uz kurām redzams oriģinālais marķējums.  

korektu salīdzinājumu par iekārtu parametriem; 

esošās iekārtas enerģijas patēriņu ar jaunu iekārtu, 

mājsaimniecības spuldzēm.  

Come On Labels”. Vairāk informācijas: 
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APZĪMĒJUMI UZ ENERGOMARĶĒJUMA

TELEVIZORIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUKSTUMA IEKĀRTĀM (LEDUSSKAPJI, SALDĒTAVAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgšanas pogas esamība 

jauda ieslēgtā režīmā 

elektroenerģijas patēriņš gadā 

ūdens patēriņš litros gadā (220 mazgāšanas cikliem, 

programmu kombinācijām) 

centrifūgas efektivitātes klase 

elektroenerģijas patēriņš gadā (220 mazgāšanas cikliem, 

programmu kombinācijām) 

elektroenerģijas patēriņš gadā 

ūdens patēriņš litros gadā (280 mazgāšanas cikliem)

žāvēšanas efektivitātes klase 

trauku komplektu ietilpība  

šo publikāciju pilnībā uzĦemas tās autori. Sniegtā informācija var nesakrist ar Eiropas 
bas viedokli. Ne EACI, ne Eiropas Savienība ir atbildīgas par šajā publikācijā ietvertās 

ku izmantošanu. 

APZĪMĒJUMI UZ ENERGOMARĶĒJUMA, KAS IR VISMAZĀK SAPROTAMI PATĒRĒTĀJIEM

 

 

VEĻAS MAZGĀJAMĀM MAŠĪNĀM

 

 

AUKSTUMA IEKĀRTĀM (LEDUSSKAPJI, SALDĒTAVAS) 

 

TRAUKU MAZGĀJAMĀM MAŠĪNĀM

 

slēgšanas pogas esamība (nevis gaidīšanas režīms) 

jauda ieslēgtā režīmā (nevis stundā) 

elektroenerģijas patēriņš gadā (nevis stundas vai dienas laikā)

(220 mazgāšanas cikliem, 

(220 mazgāšanas cikliem, 

elektroenerģijas patēriņš gadā (balstīts uz 24h rezultātiem)

ledusskapja kopējais tilpums 

saldētavas tilpums 

trokšņa emisijas (decibelos) 

(280 mazgāšanas cikliem) 

, KAS IR VISMAZĀK SAPROTAMI PATĒRĒTĀJIEM 

VEĻAS MAZGĀJAMĀM MAŠĪNĀM 

TRAUKU MAZGĀJAMĀM MAŠĪNĀM 

stundas vai dienas laikā) 

(balstīts uz 24h rezultātiem) 


