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6. Gospodinjski aparati 

6.1 Hladilniki in zamrzovalniki 

Hladilniki in zamrzovalne omare spadajo med gospodinjske aparate. Ker so neprestano v uporabi, so običajno 
največji porabniki električne energije v gospodinjstvu. Čeprav je poraba sodobnega hladilnika le malo višja od 
porabe navadne žarnice, hladilniki porabljajo znatno količino elektrike, saj v enem letu obratujejo veliko ur. 

Istočasno pa so tukaj možnosti za prihranek zelo velike, če starejšo napravo zamenjamo z zelo učinkovito novo 
napravo razreda A++. Posebno energetsko požrešni so lahko hladilniki in  zamrzovalniki, starejši  od 10 let. K  
varčevanju pa prispeva tudi pametna uporaba.  

 
Hladilniki, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih, delujejo na podlagi kompresorja. Hladilna sredstva na osnovi CFC, 
ki so se dolgo uporabljala, so ekološko zelo vprašljiva, saj močno prispevajo k degradaciji ozona in škodujejo 
ozračju. Hladilnik je torej potrebno odložiti na mestih, kjer zbirajo nevarne odpadke, ali pa ga vrniti prodajalcu ob 

nakupu nove naprave. Med odstranjevanjem hladilnika moramo poskrbeti , da ne poškodujemo hladilnih cevi. Od 
sredine 1990-ih let naprej novejši hladilniki večinoma uporabljajo druga hladilna sredstva, na primer butan ali  
R134a. Medtem so bili hladilniki s CFC v EU že prepovedani.  

Princip delovanja in možnosti za prihranek 

Hladilniki so v osnovi  prostori, izolirani proti toploti, s toplotnim izmenjevalnikom (običajno s kompresijskim 
sistemom) za odstranjevanje toplote. V gospodinjstvih hladilniki delujejo skoraj brez izjeme na električno 
energijo. 
 

Tabela 13: Vzroki za zelo visoko porabo električne energije so lahko naslednji: 

Razlog za visoko porabo energije Vzrok 

Slaba toplotna izolacija  Stara naprava 

Neučinkovit toplotni izmenjevalnik  Stara naprava 

Vrata, ki ne tesnijo  Obraba 

Visoka temperatura okolja  Napačna lokacija (sončna svetloba, pečica …) 

Prenizka hladilna temperatura Nepravilna nastavitev  

Slabo odvajanje toplote Nezadostno prezračevanje, ni prezračevalnih rež  

Hladilnik je prekrit z ledom Nezadostno vzdrževanje 

 

Značilna obratovalna temperatura notranjosti hladilnika je praviloma med 2 °C in  8 °C. Če temperaturo znižamo, 
to poviša količino energije, potrebne na stopinjo Celzija, za kar šest odstotkov! V nastavitvah naprave torej 
zagotovimo, da temperatura v notranjosti ni nižja od 7 °C. To nam bo v primerjavi z nastavitvijo temperature na 
2 °C prihranilo okrog 30 odstotkov porabe električne energije.  

 
V zadnjih desetih letih se je energijska učinkovitost novih hladilnikov bistveno izboljšala. Toplotna izolacija je 
boljša, na voljo so tudi bolj učinkoviti toplotni izmenjevalniki in boljše uravnavanje. Današnje energetsko varčne 

naprave potrebujejo le pol toliko električne energije kot najboljše energetsko varčne naprave izpred 10 let.  

Primerjava porabe električne energije 

Štiričlansko gospodinjstvo s starim hladilnikom ali  hladilnikom z zamrzovalnikom praviloma porabi do 700  kWh 

na leto samo za hladilne naprave. Za primerjavo, nov energetsko varčen kombinirani hladilnik z zamrzovalnikom s 
prostornino hladilnega dela več kot 190 litrov in prostornino zamrzovalnega dela 92 litrov potrebuje le 200 kWh 
energije na leto. Če se odločimo za nakup energetsko varčnih naprav, torej prihranimo okrog dve tretjini  
električne energije za hladilnik in zamrzovalnik. 

 
Tabela 14: Hladilniki z zamrzovalnim predalom (poraba v kWh na leto)  

Leto proizvodnje 
Namizna 
naprava 

Samostoječa 
naprava  

Vgradna 
naprava       
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Prostornina 
hlajenja 135 180 l 275 l 135 l 165 l 205 l 240 l 
Primerjalna 
vrednost 
A++ nova 

naprava 2010 130 140 180 140 145 160 190 

2010 245 255 390 245 235 290 340 

2008 275 285 435 275 260 325 380 

2006 285 300 460 285 275 340 400 

2004 295 310 475 300 285 355 415 

2002 305 320 485 305 290 360 425 

2000 310 325 495 310 300 370 430 

1995 325 335 515 325 310 385 450 

1990 330 345 530 330 315 395 460 

1985 340 355 540 340 325 400 470 

1980 345 360 550 345 330 410 480 

 
Tabela 15: Kombinirani hladilnik in zamrzovalnik (poraba v kWh na leto) 

Leto proizvodnje 
Samostoječa 
naprava    

Vgradna 
naprava     

Uporabna 
prostornina 
(hladilnik+ 
zamrzovalnik)  

200 l 300 l 400 l 210 l 235 l 300 l 

Primerjalna 
vrednost 

A++ nova naprava 
2010 160 195 230 200 205 210 

2010 250 375 500 260 295 375 

2008 310 465 620 325 365 465 

2006 345 515 690 360 405 515 

2004 370 550 735 385 430 550 

2002 385 580 775 405 455 580 

2000 400 605 805 425 475 605 

1995 435 650 870 455 510 650 

1990 460 685 915 480 540 685 

1985 480 715 955 500 560 715 

1980 495 745 990 520 580 745 
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Tabela 16: Zamrzovalne skrinje (poraba v kWh na leto)  

Leto proizvodnje 
Mala vgradna 

naprava 
Samostoječa 

naprava    
Vgradna 

naprava   
Prostornina 
hlajenja 

100 l 130 l 220 l 330 100 l 160 l 

Primerjalna 
vrednost 

A++ nova 
naprava 2010 130 150 260 300 145 190 

2010 220 220 375 560 170 272 

2008 210 275 465 700 210 340 

2006 235 305 515 775 235 375 

2004 250 325 550 830 250 400 

2002 265 345 580 870 265 420 

2000 275 360 605 905 275 440 

1995 295 385 650 975 295 475 

1990 310 405 685 1030 310 500 

1985 325 425 715 1075 325 520 

1980 340 440 745 1115 340 540 

 
Tabela 17: Zamrzovalniki (poraba v kWh na leto) 

Leto proizvodnje 
Samostoječa 
naprava    

Prostornina hlajenja 200 l 300 l 400 l 
Primerjalna vrednost 
A++ nova naprava 
2010 150 190 220 

2010 340 510 455 

2008 425 635 565 

2006 470 700 625 

2004 500 750 670 

2002 525 790 700 

2000 550 825 730 

1995 590 890 790 

1990 625 935 830 

1985 650 980 870 

1980 675 1010 900 

Kriteriji za nakup nove naprave 

Pred nakupom je potrebno opraviti analizo potreb: ali se izplača kupiti zamrzovalnik ali zamrzovalno skrinjo ali pa 
bi morda zadoščal hladilnik z zamrzovalnim predalom ali kombinirani hladilnik in zamrzovalnik.  
 
V primeru, da je stari hladilnik ali zamrzovalnik premajhen, je namesto nakupa dodatne naprave bolje, da kupimo 

večjo napravo in prenehamo uporabljati staro. Hladilnik z dvojno uporabno prostornino porabi veliko manj 
energije kot dve napravi. Ko hkrati  zamenjamo neučinkovito staro napravo, je prihranek energije kljub večji  
uporabni prostornini lahko več kot 50 %. V primeru, ko sta res potrebni dve napravi, poskusimo za zamrzov alnik  

najti hladnejšo lokacijo. Hladilnik v kuhinji naj ne bo izpostavljen direktnemu soncu ali postavljen zraven 
radiatorja ali pečice (idealna lokacija je neogrevana shramba).  
 
Če že imamo zamrzovalnik, je praviloma primeren hladilnik brez zamrzovalnega dela. Hladilniki brez 

zamrzovalnega dela porabijo bistveno manj električne energije kot hladilniki z zamrzovalnim predelom ali  
manjšim zamrzovalnim predalom. Tako imenovanim »frost free« ali »no frost« aparatom se raje odpovejmo, saj 
te naprave – kljub temu, da naj bi se z njimi izognili neprijetni nalogi odmrzovanja hladilnika, saj se na notranjih 

stenah in hrani ne nabira led – porabijo od 10 do skoraj 20 odstotkov več energije kot običajne »low frost« 
naprave. 
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Dobro moramo premisliti, ali naj kupimo zamrzovalno omaro ali zamrzovalno skrinjo. Priprava zamrznjene hrane 
je resnično hitra in preprosta, vendar pa je nakup svežih živil na tedenski tržnici ali  neposredno od proizvajalca z 
vidika varovanja okolja bistveno boljša izbira. Poleg tega prevoz in  shranjevanje zamrznjene hrane zahtevata 

ogromne količine energije. Ko kupujemo sveža živila, se odločimo za živila lokalne pridelave.  

6.2 Pralni in sušilni stroji  

Poraba električne energije in vode pri pralnih strojih  

Okrog 5 % električne energije gospodinjstva porabijo za pranje perila. Največji delež energije zahteva ogrevanje 
vode. Pralni stroj majhen delež dovedene energije (10–20 %, odvisno od programa pranja) porabi za obrate med 
pranjem, medtem ko največji delež porabi za segrevanje milnice.  

 
Energija, ki jo potrebujemo za en pralni cikel, se poveča s količino vode in temperaturo pranja. Količina vode, ki je 
potrebna za en cikel pranja, je odvisna od stroja, pa tudi od izbranega programa pranja. Pred leti je skozi pralni  
stroj za standardni program pranja na 60 °C preteklo 100 litrov vode. Današnji stroji za pranje petih ali celo šestih 

kilogramov perila porabijo le 40–50 litrov vode. To je mogoče zato, ker se – če se izrazimo slikovito – perilo danes 
»prha« in ne »kopa«. 
 

Tabela 18: Primerjava porabe električne energije in vode (podatki za pralni stroj s polnjenjem spredaj, zmogljivost 
5 kg, standardni program pri 60 °C) 
 Električna 

energija 
  Voda   

Leto 
izdelave 

Nizka 
poraba 

Zmerna 
poraba 

Visoka 
poraba 

Nizka 
poraba 

Zmerna 
poraba 

Visoka poraba 

2010 0,75 kWh 0,9 kWh 1,33 kWh 35 litrov 44 litrov 55 litrov 

2005 0,8 kWh 0,94 kWh 1,35 kWh 35 litrov 45 litrov 65 litrov 

1999 0,89 kWh 1,08 kWh 1,45 kWh 39 litrov 57 litrov 90 litrov 

Vir: Posebno energetsko varčne naprave, Agencija za energijo zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija  
 
Električna energija, ki jo porabi konvencionalni starejši pralni stroj, ni odvisna od količine perila – to pomeni, da 
pri normalnem programu pranja na pol prazen pralni stroj porabi enako količino energije kot popolnoma poln 

boben. Če je v vašem gospodinjstvu pranje v ne povsem polnem pralnem stroju neizogibno, so najbolj 
ekonomični tisti pralni stroji , ki količino vode prilagodijo količini perila. Pri novih pralnih strojih je ta funkcija, tako 
imenovano samodejno zaznavanje količine perila, že standardna oprema. Kljub temu pa na pol prazen pralni  
stroj še vedno porabi bistveno več električne energije na kilogram perila kot manjši, a poln pralni stroj.  

Temperatura pranja 

Poraba energije v posameznem ciklu pranja je močno odvisna od temperature pranja.  
 
Tabela 19: Poraba energije na cikel pranja glede na temperaturo pranja  

Temperatura pranja Električna energija, potrebna za vsako pranje 

30 stopinj 0,35 kWh 

40 stopinj 0,50 kWh 

60 stopinj 0,95 kWh 

95 stopinj 1,7 kWh 

 
Poraba je odvisna od izbire najprimernejšega programa pranja glede na tip perila in stopnjo umazanosti. 

Praviloma tudi za zelo umazana oblačila ni potrebno predpranje. Pri 95 °C brez predpranja prihranimo okrog 40 
% energije, ki bi jo sicer porabilo predpranje. Glede na učinkovitost današnjih pralnih strojev tudi za belo perilo  
(spodnje perilo, brisače) zadošča program 60 °C. Program, ki poteka na 95 °C, porabi skoraj dvakrat toliko 
energije kot program na 60 °C.  

 
Različni dodatni programi, na primer kratki program, energetsko varčni program ali optimizacija hitrosti  
ožemanja, lahko prihranijo energijo. Pri energetsko varčnih programih se perilo dlje časa namaka, namesto da bi  
se pralo na višji temperaturi. V priročniku za uporabnike preverite čas, ki je potreben za posamezne programe 
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pranja. Včasih so tako imenovani energetsko varčni programi bolj energijsko potratni od kratkega programa ali  
programa za rahlo umazano perilo.  

Nasveti za nakup novega pralnega stroja 

Novi pralni stroji pogosto porabijo pol manj energije in dve tretjini manj vode. 

 
 Preverite velikost (kapaciteta 3 kg za gospodinjstvo z eno osebo, sicer 5 kg).  

 Kupujte samo učinkovite naprave kategorije A+ z nizko porabo vode in elektrike.  

 Če boste uporabljali sušilni stroj, naj ima pralni stroj čim višje obrate. 

 Kupujte in uporabljajte aparate za skupno rabo.  

 Kombinirani pralno-sušilni stroji (pralni in sušilni stroj v enem) porabijo veliko več energije, zato jih ne 

kupujte. 
 Če naprava porablja električno energijo v stanju pripravljenosti, ne uporabljajte avtoma tske zakasnitve 

vklopa ipd. 
 Poskrbite, da bodo navodila jasna. Stikala in gumbi morajo biti enostavni za upravljanje in zanesljivi.  

 

Poraba električne energije pri sušilnih strojih 

Električni sušilniki perila za delovanje potrebujejo znatno količino električne energije. V vsakem primeru je 
sušenje perila na svežem zraku ali v pralnici cenejše. Pozimi lahko z majhno porabo energije perilo posušite tudi v  

pralnici, kleti ali drugem primernem prostoru, na stojalu za perilo, po potrebi s 25 -vatnim ventilatorjem (nakupna 
cena okrog 10 evrov), ki ga usmerite tako, da zrak kroži med perilom, ki se nato premika z zračnim tokom. Perilo, 
ki ga sušimo na zraku, v zrak dovaja vlago. S tem trikom je dobro ožeto perilo  suho v enem dnevu ali celo v nekaj 
urah. Prijeten stranski učinek: stalno gibanje perilo naredi mehko in gladko, kot da bi ga posušili v sušilnem 

stroju. 
 
Sušilniki perila so na voljo v treh osnovnih izvedbah:  

 
Odzračevalni sušilniki zajemajo zrak iz okolja, ga segrejejo in ga razpihujejo skozi perilo, da nase veže vlago. 
Vlažen topel zrak je nato speljan na prosto. Tovrstni sistem zahteva dobro zračen prostor in izpušno cev za zrak, 
ki vodi na prosto, zato da je zrak, ki ga stroj zajema, relativno suh, in da na stavbi ne prihaja do poškodb zaradi 

vlažnega zraka. Plinski odzračevalni sušilniki imajo dvakrat nižjo primarno porabo kot električni odzračevalni  
sušilniki. 
 

Kondenzacijski sušilniki so bolj razširjeni kot odzračevalni in potrebujejo le povezavo na električno omrežje. 
Vlažen vroč zrak se ohlaja v posebnem delu stroja, vlaga pa se kondenzira in zbira v zbiralniku ali pa je speljana 
neposredno v odpadne vode. Zrak, ki ga sušilnik na ta način posuši in  ohladi, se ponovno ogreje in vpiha v perilo. 
Stroj običajno zajema zrak iz prostora, ga spelje skozi zračnike in ga segreje, nato pa ga ponovno izloči v prostor, 

da segreje okolico stroja. Obstajajo tudi vodni hladilni sistemi. Odvisno od zasnove tovrstne naprave porabljajo 
okrog 10 odstotkov več energije kot odzračevalni sušilniki, da dosežejo enak učinek. Kondenzacijski sušilniki s 
toplotno črpalko delujejo pri nižjih temperaturah zraka kot standardni kondenzacijski sušilniki. Toplota iz procesa 
sušenja je zajeta. S takšnim sušilnikom lahko prihranimo do 50 % energije, odvisno od naprave, s katero ga 

primerjamo. Sušilne omare, ki za sušenje uporabljajo hladen zrak, imajo najnižjo porabo energije, vendar pa je 
čas sušenja zelo dolg.  
 

Posebna oblika sušilnika je pralno-sušilni stroj. Takšna naprava je pravzaprav pralni stroj, ki lahko tudi posuši  
perilo. Standardni modeli lahko v posameznem ciklu na primer operejo 5 kg perila in posušijo 2,5 kg perila. To 
pomeni, da je po pranju potrebno odstraniti polovico perila in  posušiti preostalo perilo. Ko se to posuši, lahko 
posušimo še drugo polovico. Tovrstni sušilnik i prav tako uporabljajo kondenzacijsko tehnologijo. Ogret zrak je 

speljan mimo vodno hlajene površine, na katero se kondenzira vodna para in odteče kot voda. Takšni stroji  za 
sušenje potrebujejo tudi (hladilno) vodo. Kombinirani pralno -sušilni stroji so namenjeni majhnim 
gospodinjstvom, kjer ni prostora za ločen sušilni stroj in kjer ni možnosti za sušenje perila na vrvi.  

 
Čas in energija, ki ju bo porabil  sušilni stroj, sta odvisna od tega, koliko vode je v perilu. Če je perilo ožeto pri  
1.400 namesto pri 800 obratih, se poraba električne energije v kondenzacijskem ali odzračevalnem sušilnem 
stroju zmanjša za okrog 30 %. Tudi sušilni stroji so najbolj učinkoviti, kadar so povsem polni.  
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6.3 Pomivalni stroji 

Pomivalni stroji potrebujejo elektriko predvsem za ogrevanje vode in posode. To predstavlja približno dve tretjini  

porabe na en pralni cikel. Z znižanjem temperature s 60 stopinj na 50 stopinj pomivalni stroj porabi približno 

30 % manj električne energije.  

Pri polni obremenitvi veliki pomivalni stroji, ki imajo prostor za 10–14 pogrinjkov, porabijo manj električne 

energije kot manjši pomivalni stroji s prostorom za 7–9 pogrinjkov. 

Običajno obstajajo programi za različne stopnje ostankov hrane, ki se razlikujejo po temperaturi vode (40 –70 °C), 

času pomivanja (približno 30–120 minut), pa tudi po potrebni energiji .  

Vendar pa ima skoraj vsak pomivalni stroj posebne programske nastavitve, pri kateri se lahko časi zelo razlikujejo. 

Energijsko varčni programi teh aparatov dosegajo enako dobre rezultate z daljšimi časi pomivanja pri nizkih 

temperaturah, pri čemer je poraba energije manjša kot pri krajših časih pomivanja pri visokih temperaturah.  

 
Temperatura  Opis programa Poraba električne 

energije 
Čas trajanja 
programa 

Poraba vode 

35 stopinj »hitri« 0,7 kWh približno 30 min 10 l 

40 stopinj »zmerni« 0,9 kWh približno 75 min.  15 l 

50 stopinj »eko« 1,05 kWh približno 140 min 15 l 

65 stopinj »običajni« 1,6 kWh približno 140 min 19 l 

70 stopinj »intenzivni« 1,7 kWh približno 150 min 20 l 

Tabela 20: Primeri porabe električne energije in vode s sodobnim pomivalnim strojem (12 pogrinjkov, poln aparat)  

 

6.4 Štedilniki in pečice  

Povprečna moč električnega štedilnika je med 1.000 in 1.500 W (mala grelna plošča) oz. do 2200 W (velika grelna 

plošča) na vsako grelno ploščo, ki je v uporabi. Moč pečice je približno 2 kW. V eni uri kuhanja torej na eni veliki 
grelni plošči porabimo med 2 in 2,2 kWh električne energije.  
 

Z vidika porabljene energije je za kuhanje primernejši plin, saj tako skrajšamo celotno verigo, ki vodi do 
pretvorbe energenta (npr. premog) v električno energijo. Ker je tudi cena plina nižja od cene elektrike, je 
uporaba plina cenejša za več kot 30 %.  
 

Tabela 21: Povprečne vrednosti porabe za električni štedilnik  

Velikost gospodinjstva Letna poraba električne energije za kuhanje 

1 oseba 200 kWh 

2 osebi 390 kWh 

3 osebe 450 kWh 

4 osebe 580 kWh 

Vir: VDEW 

 
Učinkovitost se razlikuje glede na tip kuhališča. Višja kot je učinkovitost, višja je količina toplote, ki je neposredno 
dovedena hrani, ki se kuha v posodi, in ne sami grelni plošči. Segrevanje na potrebno temperaturo porabi od 70 
do 80 % skupne porabljene energije, kar pomeni, da pri nadaljnjem kuhanju porabimo le 20 do 30 % energije, 

zlasti kadar pravočasno znižamo temperaturo kuhališča.  
 

 Ob nakupu novega štedilnika je v vsakem primeru bolj priporočljiv plin kot elektrika. Medtem ko je 

količina porabljene energije približno enaka, je izguba energije pri električnem štedilniku bistveno večja. 

Plin je tudi cenejši, preostale toplotne izgube pa so veliko manjše. 
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 Če namestitev plinskega štedilnika ni mogoča, lahko električno energijo privarčujete tudi z novim 

električnim štedilnikom. Nove tehnologije, kot sta izboljšana toplotna izolacija in steklokeramične 
plošče, zmanjšajo porabo energije električnega štediln ika. 

 

6.5 Klimatske naprave 

Klimatske naprave po učinkovitosti delimo na naslednje:  

 konvencionalne klimatske naprave – te klimatske naprave ne spreminjajo moči;  

 inverterske klimatske naprave – te naprave gladko spreminjajo moč, zato lahko delujejo v optimalnem načinu;  

 DC inverterske klimatske naprave – to je različica inverterskih klimatskih naprav z zelo učinkovitim 

kompresorjem, kar se odraža v večji učinkovitosti celotne naprave in manjši porabi električne energije.  

 
Potrebna vgrajena moč klimatskih naprav za prostore z različnimi ogrevalnimi prostorninami:  

Dimenzije prostora Potrebna moč  

do 50 m
3
 2,0 kWh 

50–60 m
3
 2,7 kWh 

60–90 m
3
 3,5 kWh 

90–120 m
3
 5,0 kWh 

120–170 m
3
 7,0 kWh 

 

6.6 Energijska nalepka 

Evropska unija je za vse velike gospodinjske aparate (»bela tehnika«) uvedla oznako s podatki o rabi energije, 
tako imenovano enotno evropsko energijsko oznako (EU oznaka oz. EU nalepka). Prednost te oznake je, da lahko 
s hitrim pregledom ocenimo relativno rabo energije novega gospodinjskega aparata.  

 
Večina velikih gospodinjskih aparatov mora imeti  EU oznako. Nalepka mora biti jasno vidna na zgornji  ali sprednji  
strani vsakega aparata v prodajnem ali razstavnem salonu. Katere naprave morajo biti označene na tak način, je 

določeno v nacionalnem Zakonu o označevanju porabe energije (EnVKV). Trenutno je to potrebno za naslednje 
naprave: 

 hladilnike in zamrzovalnike,  

 pralne stroje, 

 pralno-sušilne stroje,  

 sušilne stroje,  

 pomivalne stroje, 

 električne pečice,  

 sobne klimatske naprave,  

 svetilke. 
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Obstajajo tudi izdelki, ki  jih lahko proizvajalci prostovoljno označijo (npr. toplotne črpalke). Tovrstne oznake 
podajajo informacije o energetski učinkovitosti naprave, vendar pa jih ne najdemo pri vseh proizvajalcih, posebej 

redki so pri  izdelkih s slabšo energetsko učinkovitostjo. Poleg tega razredi učinkovitosti pogosto niso primerljivi s 
tistimi, ki jih določa EU oznaka.  
 
Načela označevanja  

EU oznaka razvršča naprave glede na njihovo energijsko učinkovitost v razrede od A (nizka poraba) do G (visoka 
poraba). Ko kupujemo katerega izmed teh aparatov, torej poskrbimo, da sodi v najboljši možni energijski razred.  
 

Hladilniki in zamrzovalniki  
Leta 2003 so klasifikacijo razširili tako, da vključuje tudi posebno energijsko varčne hladilnike in zamrzovalnike z 
oznakama A+ in A++. Obe oznaki sta še boljši kot razred energijske učinkovitosti A. Razreda energijske 
učinkovitosti A+ in A++ pomenita zelo nizko porabo energije. Za lažjo predstavo – energijski razred A+ porabi 

okrog 20 odstotkov manj energije, energijski razred A++ pa okrog 40 odstotkov manj kot primerljiva naprava 
razreda A (pri enakih funkcijah, prostornini itd.). Od leta 2012 klasifikacija vključuje oznako A+++. To pomeni, da 
hladilniki z energijsko oznako razreda A nikakor niso energijsko varčne naprave. V primerjavi z napravami razreda 
A+++ so pravi požeruhi elektrike.  

 
Slika 20: Energijska nalepka 

 
 

 

 


