
Ekodesign
Co byste měli Vy  
a Vaši zákazníci vědět
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Topný kotel (0–70 kW)
Plynové a elektrické  
ohřívače vody (0-70 kW)

Tepelná čerpadla (0–70 kW) Zásobníky (do 500 l)

Systempakete (0 –70 kW)

Které produkty 
musí být označovány?

Ekodesign
a energetické štítkování
To, co je již léta standardem pro domácí elektrospotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo TV, se nyní stává povinností 
i pro výrobky tepelné techniky. V průběhu roku 2015 začínají platit nové směrnice EU týkající se prodeje zdrojů tepla 
pro vytápění a přípravu teplé vody. Díky těmto směrnicím chce EU dosáhnout vytyčených cílů v oblasti klimatu.  
Cíle stanoví tzv. 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení  
podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni z roku 1990. Hlavním cílem směrnice ErP je pak usnadnit výběr energeticky nejúčinnějších výrobků koncovým 
uživatelům a tím snížit emise CO2. 

Od 26. září musí zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody splňovat požadavky na spotřebu energie a znečišťování 
ovzduší a musí být označeny štítkem energetické účinnosti. Štítek má za úkol informovat koncového uživatele o účinnosti 
topného zařízení a jeho komponentů. Kromě energetických štítků musí být s výrobkem dodávány i informační listy. 

Energetickým štítkem musí být označeny všechny vystavené výrobky nejen u výrobce, ale i u velkoobchodů  
a instalatérských firem. Informace o energetické účinnosti zařízení musí být uvedeny v prospektech, inzertních podkla-
dech a jiných propagačních materiálech. Prodejce je pak povinen informační list výrobku přiložit i k cenové nabídce. 
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<TT-DocNo> <TT-Date>Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20 - 24 - D-73249 Wernau/Germany

<PRODUCTNAME>

Systemdatenblatt zum Energieverbrauch

<Z14_SYSTEM_DESCRIPTION_1><Z14_SYSTEM_DESCRIPTION_2>
<MARKET_GENERIC_DESCRIPTION>

<MATNR>

Die folgenden Systemdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 811/2013 und Nr. 812/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 
2010/30/EU.
Die auf diesem Datenblatt angegebene Energieeffizienz für den Produktverbund weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in 
ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhält-
nis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

Angaben zur Berechnung der Raumheizungs-Energieeffizienz
I Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsheizgeräts %
II Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage –
III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) –
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) –
V Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem und bei kälterem Klima %
VI Differenz zwischen der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmerem und bei durchschnittlichem Klima %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe I = 1 %

Temperaturregler (vom Datenblatt des Temperaturreglers) + 2 %

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Zusatzheizkessel (vom Datenblatt des Heizkessels) ( – I) x II =  – 3 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

Solarer Beitrag (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 %
(vom Datenblatt der Solareinrichtung)

Kollektorgröße (in m2)

Tankvolumen (in m3)

Kollektorwirkungsgrad (in %) 

Tankeinstufung: A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

– bei durchschnittlichem Klima: 5 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A++ 125 %, A+++ 150 % A

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz

– bei kälterem Klima: 5 – V = %

– bei wärmerem Klima: 5 + VI = %

6720123456 (2014/12)Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20 - 24 - D-73249 Wernau/Germany

CerapurModul-Solar
Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

Artikelnummer: 7-714-311-043

 ZBS 14/210 S-3 MA 23 SOLAR

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 813/2013 und Nr. 814/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 
2010/30/EU.

Produktdaten Symbol Einheit 7-714-311-043
Brennwertkessel – – Ja
Niedertemperaturkessel – – Ja
B1-Kessel – – Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung – – Nein
Kombiheizgerät – – Ja
Nennwärmeleistung Prated kW 13
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz hs % 92
Energieeffizienzklasse – – A
Nutzbare Wärmeleistung
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb P4 kW 13,0
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb P1 kW 4,3
Wirkungsgrad
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb h4 % 87,8
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb h1 % 98,1
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,047
Bei Teillast elmin kW 0,030
Im Bereitschaftszustand PSB kW 0,004
Sonstige Angaben
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kW 0,042
Energieverbrauch der Zündflamme Pign kW 0,000
Stickoxidemission NOx mg/kWh 23
Jährlicher Energieverbrauch QHE kWh -99
Schallleistungspegel in Innenräumen LWA dB 44
Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte
Angegebenes Lastprofil – – XL
Täglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,315
Jahresstromverbrauch AEC kWh 69
Täglicher Brennstoffverbrauch Qfuel kWh 22,548
Jährlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 1,378
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz hwh % 85
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse – – A

6720123456 (2014/12)Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20 - 24 - D-73249 Wernau/Germany

CerapurModul-Solar
Produktdatenblatt zum Energieverbrauch

Artikelnummer: 7-714-311-043

 ZBS 14/210 S-3 MA 23 SOLAR

Die folgenden Produktdaten entsprechen den Anforderungen der EU-Verordnungen Nr. 813/2013 und Nr. 814/2013 zur Ergänzung der Richtlinie 
2010/30/EU.

Produktdaten Symbol Einheit 7-714-311-043
Brennwertkessel – – Ja
Niedertemperaturkessel – – Ja
B1-Kessel – – Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung – – Nein
Kombiheizgerät – – Ja
Nennwärmeleistung Prated kW 13
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz hs % 92
Energieeffizienzklasse – – A
Nutzbare Wärmeleistung
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb P4 kW 13,0
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb P1 kW 4,3
Wirkungsgrad
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb h4 % 87,8
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb h1 % 98,1
Hilfsstromverbrauch
Bei Volllast elmax kW 0,047
Bei Teillast elmin kW 0,030
Im Bereitschaftszustand PSB kW 0,004
Sonstige Angaben
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand Pstby kW 0,042
Energieverbrauch der Zündflamme Pign kW 0,000
Stickoxidemission NOx mg/kWh 23
Jährlicher Energieverbrauch QHE kWh -99
Schallleistungspegel in Innenräumen LWA dB 44
Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte
Angegebenes Lastprofil – – XL
Täglicher Stromverbrauch Qelec kWh 0,315
Jahresstromverbrauch AEC kWh 69
Täglicher Brennstoffverbrauch Qfuel kWh 22,548
Jährlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 1,378
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz hwh % 85
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse – – A

  System datasheet on energy consumption

 <PRODUCTNAME>
  <MARKET_GENERIC_DESCRIPTION>

  <Z14_SYSTEM_DESCRIPTION_1><Z14_SYSTEM_DESCRIPTION_2>

  <MATNR>

The following system data comply with the requirements of Regulations (EU) No 811/2013 and No 812/2013 supplementing Directive 2010/30/EU.

The energy efficiency of the package of products provided for in this fiche may not correspond to its actual energy efficiency once installed in a building,
as the efficiency is influenced by further factors such as heat loss in the distribution system and the dimensioning of the products in relation to building
size and characteristics.

Details for evaluating the space heating energy efficiency
I Value of the seasonal space heating energy efficiency of the preferential heater 138 %
II Factor for weighting the heat output of preferential and supplementary heaters of a package 0 -
III Value of the mathematical expression 294/(11 · Prated) 4,455 -
IV Value of the mathematical expression 115/(11 · Prated) 1,742 -
V Difference between the seasonal space heating energy efficiencies under average and colder climate conditions 138 %
VI Difference between the seasonal space heating energy efficiencies under warmer and average climate conditions -138 %

Seasonal space heating energy efficiency of the heat pump I = 1 138 %

Temperature control (from fiche of temperature control) + 2 4,0 %

Class: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Supplementary boiler (from fiche of boiler) ( 0 - I) x II - 3 0 %

Seasonal space heating energy efficiency (in %)

Solar contribution (III x 6,75 + IV x 0,39 ) x 0,45 x ( 61 /100) x 0,86 = + 4 0 %
(from fiche of solar device)

Collector size (in m2)

Tank volume (in m3)

Collector efficiency (in %)

Tank rating: A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Seasonal space heating energy efficiency of the package
5 142 %

– under average climate:

Seasonal space heating energy efficiency class of the package under average climate

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A+ ≥ 98 %, A++ ≥ 125 %, A+++ ≥ 150 %

Seasonal space heating energy efficiency

– under colder climate conditions: 5 142 - V = %

– under warmer climate conditions: 5 142 + VI = %

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstrasse 30 - 32 - D-35576 Wetzlar/Germany 6720123456(2014/12)
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Kdo je zodpovědný za 
štítky energetické účinnosti a informační listy?

Povinnosti pro instalatéry a velkoobchody

Instalatér 
nebo  

velkoobchod
s podporou  

Junkers

Výrobce
Štítek  

a informační list  
je součástí balení 

výrobku

Informační list potřebný 
pro přípravu nabídky si 
může instalatér stáhnout 
na www.junkers.cz.

Systémový informační  
list potřebný pro přípravu 
nabídky si může  
instalatér stáhnout  
na www.junkers.cz.

Systémový  
informační list

Informační list

Odpovědná osoba

Odpovědná osoba

Systém

Systém Instalatér Nabídka Vystavené zboží

Produkt

Produkt Instalatér Nabídka Vystavené zboží

Systémový štítek

Produktový štítek

ErP – žádný problém! Junkers Vás podporuje a pomáhá Vám!
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Štítky musí být  
označeny i výrobky 
vystavené na prodejně 
nebo showroomu.
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Je vhodný čas  
na výměnu topného systému?

Důležité upozornění
Všechny kotle a zásobníky, které byly na český trh uvedeny před datem 26. září 2015, lze prodávat 
velkoobchodům, instalatérům i koncovým uživatelům i po tomto termínu. 

Náš tip:
Neváhejte a zásobujte se našimi konvenčními kotli 
dopředu. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Dopad nařízení  
na nekondenzační kotle:

201420132012 2015 2016 2017 2018

k dispozici pouze do vyprodání zásob

k dispozici pouze do vyprodání zásob 

Turbo provedení AE/AME

Komínové provedení  
> 10 kW ZSN, > 30 kW ZWN

Komínové provedení  
< 10 kW ZSR, < 30 kW ZWR

Základní fakta

Povinnosti
Vybrané produkty tepelné techniky uváděné na trh musí splňovat stanovené minimální hodnoty  
energetické účinnosti a musí být označeny energetickým štítkem.

Termíny

Od 1. 8. 2015 platí směrnice o ekodesignu oběhových čerpadel –> kotle bez nového energeticky 
účinného čerpadla budou k dispozici pouze do vyprodání zásob.
Od 26. 9. 2015 platí soubor nařízení o ekodesignu a štítkování výrobků –> požadavky  
na energetickou účinnost budou splňovat pouze kondenzační kotle, prodej konvenčních 
kotlů bude omezen.

Výjimky
Výjimku tvoří komínové verze napojené na společné komíny do 10 kW u kotlů pro vytápění  
a do 30 kW v případě kombinovaných kotlů. 

Nové směrnice Evropské unie přináší zásadní změny na trhu tepelné techniky. Na základě požadavků na minimální 
účinnost zdrojů tepla budou nabízeny především kondezační kotle a výrobky využívajcí obnovitelné zdroje energie.
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Příklady: Možnosti výměny topného zařízení

STáVaJící řEšENí MožNoSTi

Situace Instalace konvenčního kotle 
s odtahem spalin do komína.

Při instalaci nového kondenzačního kotle se pro odvod  
spalin využije původní komínová šachta, kterou se protáhne 

plastové potrubí. Je nutné vyřešit odvod kondenzátu.

Typ přístroje ZW 20-KE Novatherm ZWB 28-3 CE CerapurSmart

Situace Instalace konvenčního kotle v turbo provedení  
s odvodem spalin skrz střechu.

Pro instalaci kondenzačního kotle je potřeba vyměnit  
odvod spalin a vyřešit odvod kondenzátu.

Typ přístroje ZWR 24-3 AE Cerastar ZWBR 30-3 E CerapurComfort

Situace Instalace konvenčních kotlů v turbo provedení  
s odvodem spalin do společného LAS komínu.

V případě potřeby výměny jednoho z kotlů musí být kotel 
nahrazen za kondenzační s vlastním odvodem spalin.  

Je nutné vyřešit odvod kondenzátu.

Typ přístroje ZWR 24-3 AE Cerastar ZWBR 30-3 E CerapurComfort
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FAQ
– často kladené otázky.

Ekodesign a ErP? co je to?
ErP je zkratka anglických slov Energy related Products, t. j. „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Ekodesign je 
soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. 
Tyto požadavky platí jednotně v celé Evropské unii. Od 1. srpna 2015 platí směrnice o ekodesignu oběhových  
čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky úsporným oběhovým čerpadlem.  
26. září 2015 na tuto směrnici naváže další nařízení s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění  
a přípravu teplé vody.

Proč byly ekologické směrnice zavedeny?
Ekologické směrnice pomáhají, aby EU byla schopna dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu.  
Ty stanoví tzv. 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení  
podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 %  
z úrovně roku 1990. Směrnice ErP usnadňuje výběr energeticky nejúčinnějších výrobků spotřebitelům, výrobcům 
tepelné techniky a montážním firmám. Takže emise CO2 jsou redukovány a náklady na energii klesají.

Které výrobky musí být označeny energetickým štítkem?
• topné kotle (plynové, olejové, elektrické) do 70 kW
• tepelná čerpadla do 70 kW
• kogenerační jednotky do 50 kW
• systémové pakety do 70 kW
• zásobníky o objemu do 500 litrů
Energetické štítky již znáte od výrobců domácích spotřebičů, např. televizorů, chladniček, praček atd. 

Mají ekologické směrnice význam pouze pro výrobce  
nebo i pro naši instalační firmu?
Ekologické směrnice a nařízení ovlivňují také montážní firmy a dodavatele topných systémů. Např. všechny výrobky 
vystavené na prodejnách musí být označeny energetickým štítkem. Energetický štítek pro jednotlivé výrobky je  
založen na tzv. informačním listu, který je dodáván přímo výrobcem.
Totéž platí pro kompletní topné systémy: zobrazená nebo vystavená systémová řešení, vč. jednotlivých nabídek  
zákazníkům musí být opatřena energetickým štítkem a musí k ním být k dispozici i kompletní informační listy.  
Pro často používaná systémová řešení pro Vás máme tyto informační listy vč. energetických štítků již k dispozici, 
abychom Vám ušetřili Váš cenný pracovní čas. Navíc pro Vás připravujeme speciální software Junkers ErP kalkulačku, 
která Vám umožní snadno vypočítat jednotlivé systémy.

Kdo je odpovědný za informační listy  
a energetické štítky pro topné systémy?
Ten, kdo kompletní topný systém prodává. To můžete být právě Vy jako montážní firma, ale stejně tak výrobce  
nebo velkoobchod.

Kde mohu získat informační listy  
a energetické štítky pro jednotlivé výrobky?
Informační listy a energetické štítky můžete získat přímo od Junkers. Jsou dodávány automaticky s výrobky nebo si je 
můžete stáhnout na www.junkers.cz v sekci Rychlé vyhledávání dokumentace.  
Na www.junkers.cz připravujeme také speciální software Junkers ErP kalkulačka, který Vám umožní snadno  
a rychle vytvářet systémové informační listy.
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Jak vytvořím informační list nebo ErP štítek pomocí tohoto softwaru?
Junkers poskytuje zdarma na svých internetových stránkách ErP kalkulačku. Pomocí svého počítače, tabletu  
či mobilního telefonu můžete kdykoliv vyhledat potřebné dokumenty. Pohodlné vyhledávání přes název výrobku,  
číslo výrobku nebo výběr v menu Vám umožní snadno a rychle sestavit svoji individuální konfiguraci celého  
topného systému krok za krokem. Software pak provede potřebné výpočty automaticky sám.  
Správné dokumenty pak můžete stáhnout ve formátu PDF, který lze uložit, vytisknout nebo odeslat e-mailem.  
Kromě toho můžete získat i přednastavená řešení od Junkers, ke kterým jsme již potřebné dokumenty  
pro Vás připravili my.

Jaké výhody získám, když pracuji s dodavatelem  
kompletních systémů, jako je Junkers?
Pokud spolupracujete s dodavatelem kompletních systémů, je to pro Vás i Vaše zákazníky mnohem jednodušší.  
Vaši zákazníci i Vy můžete využívat služby, které jsou již připravené: informace na internetových stránkách,  
moderní technologie, odborné poradenství pro kvalifikované montážní firmy. 

co se stane s konvenčními kotli, které budeme mít na našem skladě,  
až vstoupí v platnost nové směrnice?
Jako prodejce můžete uvedené výrobky, které budete mít k 26.9.2015 skladem, prodávat a instalovat i nadále.  
Důvod: Tyto kotle se počítají jako výrobky, které již byly uvedeny do oběhu.

odpovídá sezónní energetická účinnost vytápění  
normovanému stupni využití?
Ne. Normovaný stupeň využití není „očištěn od sezónních vlivů“. Naproti tomu sezónní energetická účinnost bere  
v úvahu změny výkonu během ročních období a navíc jsou započteny tepelné ztráty výrobku.

co se stane, když jsem vyměnil pouze jednu složku topného systému?  
Musím pak vytvořit celý nový štítek ke kompletnímu systému?
Ke stávajícím výrobkům a topným systémům nejsou informační listy ani energetické štítky potřeba.  
V případě částečné modernizace budete potřebovat štítek pro každý nově nainstalovaný výrobek.  
Pokud nově nainstalované výrobky vytváří kompletní topný systém, který spadá do nové směrnice,  
pak je potřeba jej opatřit příslušným energetickým štítkem.
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Bosch Thermotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
Tel.: 840 111 190

www.junkers.cz


