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Sprawność sezonowa, 
inteligentne wykorzystanie energii  

Po wprowadzeniu przez Unię Europejską aktów prawnych* wymagających od 

konsumentów energii radykalnego obniżenia jej zużycia, poprawy efektywności 

energetycznej budynków i domów oraz osiągnięcia celu 20/20/20 postawionego 

przez Komisję, przemysł poszukuje odpowiedniejszych sposobów szacowania 

efektywności energetycznej. Tak więc celem rozporządzenia w sprawie 

projektowania ekologicznego (Eco-design) jest obniżenie ujemnego wpływu 

produktów na środowisko naturalne w Unii Europejskiej. Opracowano sposoby 

pomiaru dla klimatyzatorów, które wprowadzają nowej metody określania danych 

technicznych – sprawności sezonowej – zastępującej aktualną, dość ograniczoną, 

metodę wydajności nominalnej.

W przypadku firmy Daikin, sprawność sezonowa godzi ze sobą dwa podstawowe 

dążenia: wprowadzanie innowacji oraz redukcja oddziaływania naszych 

produktów na środowisko. Będąc pierwszą firmą w branży, której konstrukcje 

zapewniają optymalną wartość sprawności sezonowej, Daikin jeszcze raz stawia 

pionierskie kroki w dziedzinie urządzeń chłodniczych o wysokiej efektywności, 

zapewniając zmniejszenie wpływu na środowisko... oraz na Twój portfel.

*Dyrektywa EPB (w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) 2002/91/WE, Dyrektywa ERP - Eco-Design  
(w sprawie projektowania ekologicznego)

Zapominamy o sprawności nominalnej

Efektywność energetyczna urządzeń chłodniczych jest do tej pory mierzona w sztucznych, znormalizowanych warunkach. 

W przypadku klimatyzatorów pomiary wykonuje się w stałej temperaturze 35 °C i przy pełnej wydajności chłodniczej. Wynikiem tego 

jest uzyskanie nominalnej efektywności energetycznej (EER/COP), która w sposób oczywisty nie odzwierciedla ściśle rzeczywistego, 

codziennego użytkowania.

+20% -20%

*Business As Usual = Prowadzenie 
działalności w zwykły sposób 



Do roku 

2020

Sprawność nominalna względem sprawności sezonowej

Dla zapewnienia poprawy tej sytuacji została jednocześnie opracowana przez Unię Europejską w dyrektywie ERP bardziej złożona metoda 
obliczeń – sprawność sezonowa (SEER/SCOP) – dla jednostek o wydajności poniżej 12kW (PrEN 14825). Główne różnice między obliczeniami 
wydajności nominalnej i sezonowej:

 > Użycie kilku temperatur oceny dla chłodzenia i grzania zamiast jednej temperatury nominalnej.

 > Uwzględnienie eksploatacji przy częściowej zamiast pełnej wydajności

 > Uwzględnienie energii zużywanej przez urządzenia w trybach pomocniczych (gdy urządzenie nie pracuje), która może być znaczna 
w ciągu roku.

Skutkiem przyjęcia metody obliczeń sprawności sezonowej jest lepsza ocena rzeczywistej efektywności w ciągu całego roku.

Sprawność sezonowa, inteligentne wykorzystanie energii

Chociaż wyzwania dyrektywy ekoprojektowania są ogromne, firma Daikin z determinacją podjęła 

się wczesnego wdrożenia tych nowych regulacji.  Już w roku 2010 wprowadziła na rynek nowy 

asortyment małych urządzeń do zastosowań komercyjnych, w pełni zoptymalizowanych pod 

względem sprawności sezonowej.  I to zaangażowanie w pionierskie wdrożenie sprawności sezonowej 

trwa nadal.  Firma Daikin jest obecnie liderem w dziedzinie bardziej sprawnych i efektywnych 

ekonomicznie rozwiązań sterowania komfortem.  Wszystkie produkty firmy Daikin - przeznaczone 

do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych, a także przemysłowych - zapewniają wysoką 

sprawność sezonową i oferują inteligentne obniżenie zużycia energii oraz kosztów eksploatacji.

Efektywność nominalna wskazuje efektywność klimatyzatora 
pracującego w warunkach nominalnych.

Sprawność sezonowa wskazuje efektywność klimatyzatora 
w całym sezonie chłodniczym lub grzewczym.
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Obecny punkt do obliczeń COP Przeciętny sezon grzewczyObecny punkt dla obliczeń EER Sezon chłodzenia

Sprawność sezonowa w zgodzie z rzeczywistymi parametrami pracy

1 warunek 
temperaturowy:

35°C dla chłodzenia
7°C dla ogrzewania

W rzeczywistości nie 
występuje często

NOMINALNIE SEZONOWO
Kilka temperatur 
znamionowych dla 
chłodzenia i ogrzewania, 
odzwierciedlających 
rzeczywistą 
charakterystykę w całym 
sezonie
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NOMINALNIE SEZONOWO
Nie zapewnia 

odzwierciedlenia 
częściowej wydajności

Nie są widoczne 
korzyści stosowania 

technologii sterowania 
inwerterowego

Obejmuje eksploatację 
przy częściowej zamiast 
pełnej wydajności

Korzyści stosowania 
technologii inwertera są 
widoczne

Wydajność

NOMINALNIE SEZONOWO
Nie uwzględnia 

się zużycia energii 
w pomocniczych 

trybach pracy

Obejmuje zużycie 
w trybach pomocniczych:
• Wyłączenie termostatu
• Tryb gotowości
• Tryb WYŁĄCZENIA
• Grzałka skrzyni 

korbowej

Tryby pomocnicze



Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgia - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Dystrybucja produktów Daikin:
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
wiążącej oferty Daikin Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy 
Daikin Europe N.V. Nie udzielamy wyraźnie zastrzeżonej ani dorozumianej 
gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do 
określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym 
wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z lub związane z użyciem i/lub 
sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada 
prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 
Certyfikującego Eurovent dla klimatyzatorów 
(AC), zespołów chłodzących ciecz (LCP), central 
klimatyzacyjnych (AHU) i klimakonwektorów 
(FC), sprawdzić ważność certyfikatu na stronie 
internetowej: www.eurovent-certification.com lub 
www.certiflash.com

Nowa europejska klasa energetyczna: 
podwyższenie poprzeczki w zakresie sprawności energetycznej 

W celu poinformowania użytkowników zainteresowanych tymi nowymi standardami sprawności energetycznej, Europa wprowadza także 

nową klasę energetyczną. Wprowadzenie w roku 1992 obecnej europejskiej klasy energetycznej, modyfikowanej z upływem czasu, miało 

swoje znaczenie. Użytkownicy mogą dokonywać porównań i podejmować decyzje o zakupach w oparciu o jednolite kryteria klasyfikowania. 

Nowa klasa, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2013, umożliwia użytkownikom końcowym podejmowanie jeszcze bardziej świadomych 

wyborów, ponieważ sprawność sezonowa odzwierciedla efektywność klimatyzatora lub pompy ciepła w całym sezonie użytkowania. 

Podobnie jak stara klasa, nowa klasa energetyczna obejmuje wiele poziomów klasyfikacji od A+++ do D, reprezentowanych przez odcienie 

kolorów od ciemnej zieleni (najwyższa efektywność energetyczna) po czerwień (najniższa efektywność). Informacje, jakie zawiera nowa 

klasa, obejmują nie tylko wskaźnik sprawności sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia (SEER), lecz również roczne zużycie energii oraz 

poziomy głośności.

Nowe parametry sprawności 
sezonowej podają wskaźniki 
SEER (sprawność sezonowa 
dla chłodzenia) oraz SCOP 
(sprawność sezonowa dla 
grzania)

Nazwa producenta i produkt

Nowa klasa energetyczna obejmuje 
poziomy klasyfikacji od A+++ 
(urządzenie najbardziej efektywne 
energetycznie) do D (urządzenie 
najmniej efektywne energetycznie)

Aby uwzględnić szeroki zakres warunków 
w Europie, bierze się pod uwagę trzy strefy 
klimatyczne: pomarańczowy = cieplejszy 
klimat, zielony = klimat przeciętny,  
niebieski = klimat zimniejszy
W przypadku grzania obowiązkowe jest 
podawanie efektywności energetycznej dla 
przeciętnego sezonu grzewczego. 
Wskazanie efektywności dla sezonów 
cieplejszych i zimniejszych jest opcjonalne.

Obciążenie projektowe dla chłodzenia 
i grzania

Roczne zużycie energii w sezonie chłodzenia/
grzania, z uwzględnieniem pomocniczych 
trybów pracy

Poziomy mocy akustycznej 
zarówno dla jednostki 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej 




