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Ecodesign
ErP
Diretiva de etiquetagem
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Innovation has a name.

De acordo com a Diretiva de Ecodesign imposta pela União Europeia,  
os fabricantes são obrigados a colocar uma etiqueta energética nos seus 
produtos a partir de 26 de setembro de 2015. Qual o significado desta 
etiquetagem e o que pode esperar da A.O. Smith?



Sujeito a alterações
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Diretiva Ecodesign da União Europeia

A Diretiva Ecodesign da União Europeia é uma diretiva com exigências ambientais obrigatórias no que respeita a todos os 
produtos consumidores de energia ou relacionados com esta. Ao abrigo desta diretiva, mais de 40 produtos (caldeiras, candeeiros, 
televisões, frigoríficos, etc.) foram identificados como sendo coletivamente responsáveis por cerca de 40% das emissões nocivas 
na Europa.

O objetivo da Diretiva Ecodesign é obrigar os fabricantes a reduzir a utilização de energia e outras influências ambientais 
negativas ligadas aos produtos consumidores de energia ou relacionados com esta.

A Diretiva Ecodesign foi concebida como um quadro regulamentar. Todos os grupos de produtos mencionados possuem requisitos 
específicos, os quais devem ser cumpridos num futuro próximo. Os produtos de água quente e de aquecimento deverão  
apresentar uma etiqueta energética em setembro de 2015. O nível de exigência dos requisitos aumentará no decurso dos 
próximos três anos.

Etiqueta explicativa

q	Nome ou logótipo do fabricante 

w	Nome do produto

e	Aplicação referente a água quente é designada 
pelo pictograma de uma torneira 

r	Perfil de carga

t	Classificação do produto 

y	Produção do produto em kWh/ano e GJ/ano

u	Nível de ruído do produto em decibéis

Perfil de carga declarado nas etiquetas energéticas 
para aquecedores de água
Segundo a Diretiva Ecodesign, é obrigatório declarar o 
perfil de carga de um aquecedor de água.
Um perfil de carga é a indicação da quantidade de água 
quente disponível num determinado período de tempo. 
Estes perfis variam em tamanho entre 3XS e 4XL. De acordo 
com a Diretiva Ecodesign, todos os produtos com uma 
produção inferior a 400 kW e capacidade inferior a 2000 
litros devem ser testados com recurso a estes perfis. 
Contudo, em conformidade com a Diretiva de Etiquetagem, 
as etiquetas são apenas necessárias em modelos até 2XL.
Isto significa que uma unidade com uma potência igual 
ou inferior a 70 kW pode apenas obter uma etiqueta 
energética do perfil de carga máxima de 2XL, mesmo que 
a capacidade real para o perfil de carga da unidade seja 
superior.
Os produtos nesta categoria são testados para ambos os 
perfis de carga aplicáveis (2XL ou superior), mas só será 
emitida uma etiqueta energética de acordo com o perfil 
de carga 2XL. As informações técnicas (resultados de 
testes) relativas ao perfil 2XL e perfis de carga superiores 
serão mencionadas na ficha do produto, na ficha de 
especificações e no manual de instruções.

A etiqueta terá o mesmo formato em todos os países 
participantes. A etiqueta de outro grupo de produtos 
poderá variar ligeiramente.
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* O nível de exigência dos requisitos aumentará no futuro, tanto para o lote 1 como para o lote 2.

Datas-chave importantes: 
• 26 de setembro de 2015: todos os produtos pertencentes aos grupos supramencionados deverão ser etiquetados 
• 26 de setembro de 2017: aplicar aos lotes 1 e 2 o segundo nível dos requisitos de eficiência 
• 26 de setembro de 2018: aplicar aos lotes 1 e 2 o terceiro nível dos requisitos de eficiência e implementar o limite do 

número de emissões de NOx.

Na sua qualidade de empresa, a A.O. Smith deseja contribuir para um ambiente mais sustentável. Assim, seguimos atentamente, 
em conjunto com diversas associações ligadas à indústria, todos os desenvolvimentos da legislação e das diretrizes da União 
Europeia. 

Nos últimos anos, foi aplicado um grande esforço no sentido de integrar a Diretiva Ecodesign. Fazer parte deste processo 
permitiu-nos implementar estes conhecimentos diretamente no nosso processo interno de desenvolvimento. Por essa razão, muitos 
dos nossos produtos são já compatíveis com estes padrões e aparentam estar bem classificados nas categorias de etiquetagem. 

Como é evidente, no nosso departamento de I&D (Investigação e Desenvolvimento) todos os desenvolvimentos dos nossos 
produtos atuais para alargar o nosso leque de produtos encontram-se já em conformidade com as exigências vindouras mais 
rigorosas da Diretiva Ecodesign, tais como as diretrizes relativas ao NOx.
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Quais os grupos de produtos afetados?
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A.O. Smith e a etiquetagem energética

Lot 1*: Caldeiras de aquecimento central e combinadas Lot 2*: Aquecedores de água

• Os produtos até 70 kW serão etiquetados
• Os produtos entre 70 e 400 kW devem ser medidos de 

acordo com a Diretiva Ecodesign (esta informação poderá  
ser encontrada na documentação), mas não são etiquetados

• Produtos acima de 400 kW não são afetados pela Diretiva 
Ecodesign

• Os produtos até 70 kW e com menos de 500 litros serão 
etiquetados

• Os produtos entre 70 e 400 kW, assim como entre 500  
e 2000 litros devem ser medidos de acordo com a Diretiva 
Ecodesign (esta informação poderá ser encontrada na 
documentação), mas não são etiquetados

• Os produtos com potência superior a 400 kW e com 
mais de 2000 litros não são afetados pela Diretiva 
Ecodesign
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Vantagens da etiquetagem energética para sistemas de queima 
direta
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Contactos

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE/VENDAS

Sede da A.O. Smith na Europa 
De Run 5305
5503 LW Veldhoven 
Países-Baixos

Telephone 0031 40 294 2500
Telefax 0031 40 294 2539
E-mail info@aosmith.nl
Website www.aosmith.pt

Na A.O. Smith valorizamos o contacto pessoal. Para esse efeito, 
está sempre disponível uma ampla equipa de pessoal especializado.

A etiquetagem energética clara dos nossos produtos torna a escolha dos nossos clientes mais transparente, permitindo-lhes 
combinar o consumo energético dos seus produtos com as suas necessidades. Para encontrar a melhor solução, é importante 
entender a diferença entre sistemas de queima direta e indireta.

Uma etiqueta A num aquecedor de água de queima direta significa que a unidade foi testada e qualificada como um aquecedor 
de água merecedor da etiqueta A, ou seja, que produz água quente de forma muito eficiente.

Um sistema de aquecimento de água de queima indireta consiste em vários produtos que não foram concebidos como 
aquecedores de água, mas cuja combinação resulta num sistema de aquecimento de água. As unidades separadas são testadas 
e etiquetadas independentemente para a utilização prevista; uma caldeira é testada para efeitos de aquecimento e um 
depósito direto ou indireto é testado como um depósito.

Embora uma caldeira e um depósito possam ambos obter uma etiqueta A, tal não significa que a combinação usada como 
sistema de aquecimento de água corresponde à mesma etiqueta energética (A + A ≠ A).
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