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Fornecedor = fabricante ou o seu representante autorizado na
União Europeia ou o importador que coloca os produtos no mercado
da União Europeia. Na sua ausência, qualquer entidade legal que
coloca produtos abrangidos pela diretiva 2010/30/EU no mercado ou
„em serviço“, deve ser considerado forncedor.
Distribuidor/Revendedor = retalhista, grossista, instalador ou outra
pessoa que venda, ou exponha produtos para clientes finais.

TT/ADV | November 2014 | © All rights reserved by Robert Bosch GmbH, including the right to file industrial property rights. We reserve all rights
of disposal, such as copying or passing on to third parties.

ErP@Junkers: Diretrizes para etiquetagem e documentação
Glossário






3

Aparelho = produto único que se enquandra no âmbito
dos regulamentos 811/2013 (Artigo 1) ou 812/2013 (Artigo
2) (ex: esquentador/caldeira, depósito de água quente).
Conjunto de aparelhos = sistema ou combinação de
produtos que se enquadra no âmbito dos regulamentos
811/2013 ou 812/2013 (ex.: esquentador/caldeira +
controlador de temperatura + coletor solar + depósito).
Ficha de produto = Informação/dados técnicos sobre o
sistema ou produto.
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Links para documentos oficiais relevantes (>20 línguas)
Notas: os links só funcionam em modo apresentação. Quando entrar no link, terá de escolher a
língua portuguesa, ou outra à sua escolha.
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2010/30/EU - Directive: labelling and standard product information of the consumption of energy and
other resources by energy-related products (ErP)



811/2013 - Regulation: energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space
heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control
and solar device



812/2013 - Regulation: energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water
heater and solar device (812/2013)



813/2013 – Regulation with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination
heaters



814/2013 - Regulation with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage
tanks



Regulation: labelling of energy-related products on the Internet (518/2014)
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Regras para colocação de etiquetas energéticas
nos produtos em exposição

Thermotechnology
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Exposição em Feiras

Todos os aparelhos em exposição têm
de ter visivel a etiqueta de classificação
energética do aparelho.

Frente

Dimensões da etiqueta de produto:
200 mm (comprimento) x 105 mm
(largura)

Pendurado na
parede

Frente

Frente
Frente

Caldeira de
chão+ depósito

Caldeira de chão

depósito

Recomendação para a localização de
etiquetas
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Dimensões da etiqueta de um
sistema:
297 mm x 210 mm (DIN A4)
Localização recomendada:
Visivel no lado direito do aparelho e o
mais longe possivel da parte traseira
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Exposição em Feiras
As etiquetas devem ser colocadas na
lateral direita do aparelho.
Quando o aparelho está pendurado
junto de outro e a etiqueta não é visivel,
deverá ser colocada na parte frontal do
aparelho, do lado direito em baixo (ver
fotografia).
No caso de existirem vários aparelhos
da mesma marca em exposição em fila,
as etiquetas devem ser colocadas todas
com o mesmo alinhamento.
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Exposição em Feiras
Todos os aparelhos expostos têm de exibir a
etiqueta de produtos.

Nos quadros de informação sobre produtos
basta a indicação da classe de eficiência
energética.
A seta da classe de eficiência deve estar do
lado esquerdo e abaixo da informação de
produto
Dimensões: 20 grid units (GU = 4.8 mm)

Thermotechnology
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Catálogos

Thermotechnology
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Especificações técnicas
A introdução da regras da ErP implica a listagem da informação
técnica adicional em catálogos ou nos web sites.
No site da Junkers no segmento de Produtos ou na Documentação,
encontra para cada produto a ficha de produto e a respetiva
etiqueta.

Thermotechnology
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Requerimentos minimos
Os distribuidores/revendedores e fabricantes devem assegurar que
todos os materiais promocionais que dizem respeito a um produto ou
sistema e que descrevam as especificações técnicas do aparelho,
Recommendation
(not mandatory):
end-users
andeficiência
professional clients,
there should be one page to explain
incluam
a referência
da for
classe
de
energética.





the ErP label provide detailed information.
On other pages, the energy-efficiency class alone is sufficient
For brochures already produced: a supplement explaining the energy efficiency classes of the products has to be
provided (e.g. one supplement per product category and all the products it contains)

A classe de eficiência energética tem de estar nos catálogos.
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Tabelas de Preços

Thermotechnology
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Tabelas de preços e catálogos

Requisitos obrigatórios
Fabricantes e os distribuidores/revendedores devem assegurar que toda
a informação relacionada com um aparelho especifico ou um sistema,
que contenha informação de preços tem de incluir a classe de eficiência
energética.
A classe de eficiência energética tem que estar exposta no produto, na
tabela de preços, catálogos e em qualquer publicidade.
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Junkers – Tabelas de Preços

Exemplo – Tabela de Preços

Exemplo – Tabela Preços

Exemplo – Catálogo

Thermotechnology
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Online

Thermotechnology
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Junkers – Web
A classe de eficiência energética
encontra-se nos Diretórios:
Produtos
Documentação / Pesquisa rápida

Thermotechnology
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Junkers – Web
Na pesquisa por produtos
aparece a classe de
eficiência energética, sobre a
imagem do produto.
Ver Produto:
• Neste segmento nos Dados
técnicos aparece:
• a ficha de cada produto
e a respetiva etiqueta
energética

Thermotechnology
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Junkers – Web

Ao clickar na seta da classificação
energética, aparece a respetiva
etiqueta.

Thermotechnology
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Junkers – Web

No separador Dados Técnicos:

Por baixo da Seta com a classificação
energética está o link para:
Etiqueta energética do produto
Ficha técnica do produto
Ambos podem ser impressos.

Thermotechnology
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Junkers – Web

Etiqueta energética do produto
Ficha técnica do produto
Ambos podem ser impressos.

Thermotechnology
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