Zpravodaj ECČB březen 2021
Nový energetický štítek
Po více než 20 letech fungování mění
energetický štítek svůj vzhled. Evropská komise
a členské státy se rozhodly požadavky na
výrobky
označené
energetickým
štítkem
přepracovat a energetickou škálu změnit na
systém od A do G pro všechny produktové
skupiny. Změny se v roce 2021 budou týkat
chladniček, praček a sušiček, myček nádobí,
světelných zdrojů, TV a elektronických displejů.
Hlavními rozdíly je změna škály energetické
stupnice z A+++ až D nově na A až G. Přidaný
je také QR kód, který nabízí rychlou cestu
k informacím o daném výrobku. Velkou změnou
je údaj roční spotřeby – spotřeba energie pro
pračky, pračky se sušičkou a myčky se změnila
z roční spotřeby na spotřebu energie na 100
cyklů. V neposlední řadě se objevují nové
piktogramy (např. doba trvání programu Eko
pro pračky a myčky).

Kurz PENB
Také
v letošním
roce
plánujeme
kurz
Energetický specialista s oprávněním ke
zpracování „PENB“. Nezávazné poptávky nám
prosím zasílejte na eccb@eccb.cz nebo vyplňte
formulář přímo na našich webových stránkách
https://eccb.info/pro-verejnost/kurz-penb/,
kde najdete i více podrobností k tomuto kurzu.
Adapterra Awards
Změna klimatu mění naše životy a je jen na nás,
jak planetu připravíme na budoucnost. Soutěž
Adapterra Awards vyhlášená Nadací Partnerství
hledá a oceňuje projekty, které ochlazují
naše města a pomáhají zadržovat vodu
v krajině.
Realizovali jste zelenou střechu či fasádu?
Obnovili jste mokřad? Máte ve svém objektu
systém recyklace šedé vody? Inspirujte ostatní a
přihlaste svůj projekt do soutěže o nejlepší
adaptační opatření Adapterra Awards, projekty
z příhraničí budou také nově oceněny v rámci
přeshraniční kategorie. Uzávěrka přihlášek je
31. 3. 2021.
I letos vybereme ty nejlepší nápady z volné
krajiny i městského prostředí, jak ve
veřejném prostoru, tak na budovách. Hlásit
se mohou hotové projekty z veřejné i komerční
sféry. Na datu realizace nezáleží.

S novým designem se změnily také testovací a
výpočetní metody, hodnoty na novém štítku se
tedy mohou lišit od hodnot uvedených na starém
štítku. Není proto vhodné porovnávat starý
energetický štítek s tím novým. Další podrobné
informace k novým energetickým štítkům
najdete na webu www.label2020.cz.

Veškeré informace k soutěži, databázi příkladů i
nominační
formulář
najdete
na
webu
https://www.adapterraawards.eu/. Soutěž je
součástí projektu ADAPTRegion AT-CZ, jehož
jsme hrdým partnerem.

