ИЗБЕРЕТЕ ЕФИКАСНИ УРЕДИ
ЗА ГРЕЕЊЕ НА БИОМАСА
Aко сакате да бидете сигурни дека уредот за греење на биомаса
кој го купувате е ефикасен и еколошки прифатлив, упатно е да
се погледнат сертификатите и ознаките.

ЦЕ ознака покажува дека вашиот уред за греење на биомаса е во склад со законодавството и ги
исполнува барањата на Европска унија за сигурноста, здравјето и околината – како во текот на
производството така и како готов производ. ЦЕ ознака дава формален пристап до маркетингот и
продажбата на европскиот пазар.
На пример, ЦЕ- означување на печки на дрва се доделува врз основа на тестирање спрема
европскиот стандард EH13240 и значи дека ефикасноста на печката е најмалку 50%.
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Во ЕУ, од
2018 година уредите за греење на простор на
цврсти горива (<50kW) мораат да се продаваат со опечатена етикета која
покажува нивна топлинска снага и индекс на енергетска ефикасност.
Покрај тоа, сите промотивни информации мораат да вклучуваат и
референца на класа на ефикасност од A++ (најефикасна) до Г (најмалку
ефикасна).
Од 1 јанураи 2022 година, покрај етикетата, Правилник за екодизајн
поставува пакување на ограничување на емисии кое што мора да се
задоволи – вклучувајќи честички, јаглерод моноксид (CO), азотни оксид
(NOx) aи органски гасни супстанци (OGC). Минимална сезонска
ефикасност на греење ќе биде:
• 30% за уреди за простор со отворена комора за горење
• 65% за уреди за греење на простор со затворена комора за горење
(освен ложење на дрвени пелети)
• 79% за уреди за греење на простор со затворена комора за горење (на
дрвени пелети)
• 65% за шпорети

Проведување на новите прописи ќе вршат националните тела за надзор над тржиште (МСА).

