
 

 

 

 

 برچسب انرژی

 

 

تهیه  از آنجا که همه ی مردم به دنبال تهیه بهترین وسیله جهت استفاده در زندگی روزمره شان هستند و

 بسییار زییادی اسیت وی بهترین وسیله خصوصاً در مورد وسایل برقی که در عصر تکنولوژی دارای تنوع 

در  هر روز با تعداد قابل مالحضه ای از آنها سیر و کیار دارنید از اهمییت بی یتری برخیوردار اسیت   لی ا

 انتخاب و خرید وسایل برقی ، اطمینان از بازدهی و میزان مصرف انرژی دسیتااه هیای میورد نبیر بیرای

این اطمینیان از طرییت تسیت لیوازم مصرف کننده گان دارای اهمیت و ضرورت بسیاری است ، که ایجاد 

 ق برچسی  انیرژیملی صرفه جویی انرژی و نییز الصیا انرژی و تعیین رتبه کارآیی آن ها در آزمای ااه

 اعمال می شود 

 نکات قابل توجه در انتخاب و تهیه و وسایل برقی

 شکل ظاهری دستااه  – 1

 مدل دستااه – 2

 کارخانه سازنده دستااه – 3

 تکنولوژی ساخت دستااه – 4

 ن ان استاندارد دستااه – 5

 برچس  انرژی دستااه  – 6

 



 

 

 

ی متمام موارد اشاره شده جزء شرط های مهم در انتخاب یک کاال محسوب می شوند   اما همان گونه که 

ی دانید توجه به ن ان استاندارد و برچس  انرژی از شرط های ضروری در انتخاب و تهیه ی وسایل برق

 خانای محسوب می شوند   زیرا این عالئم اطالعات بسیار مفیدی در زمینه ی ایمنی و بازدهی وسایل

 برقی در اختیار مصرف کننده گان قرار می دهند 

 معرفی برچس  انرژی

  انرژی امروزه در اغل  ک ورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده گان را با میزان مصرف سبرچ

خانای انرژی بر آشنا می کند   همچنین اطالعات م ترک در همه وسایل و انرژی هر یک از وسایل 

صرف اطالعات اختصاصی مرتبط به هر وسیله ی انرژی بر را در اختیار مصرف کننده گان قرار می دهد   م

با سایر  کننده می تواند با توجه به این اطالعات در هناام خرید ، دستااهی را انتخاب کند که در مقایسه

ل های م ابه دارای مصرف انرژی کمتر و بازدهی بی تری باشد   برچس  انرژی از قسمت های مد

 مختلفی ت کیل شده است که در هر قسمت نمایانار اطالعاتی است 

ه بخش اولیه برچس  که در تمامی وسایل انرژی بر خانای م ترک است به ترتیی  نماییانار عالمیت س

ل دستااه می باشد   بخش چهارم برچسی  انیرژی بیه وسییله ی هفیت تجاری ، نام کارخانه سازنده و مد

در هفت طیف رنای درجه بندی شده است کیه هیر ییک از حیروف و ییا رنیگ هیا  Gتا  Aرنگ التین از 

ن انار کمترین مصرف انیرژی و  Aمعرّف درجه ای از مصرف انرژی و کارایی دستااه می باشد   حرف 

ن انار بی ترین مصرف انرژی و کمتریین بازدهی دسیتااه اسیت    Gبی ترین بازدهی دستااه و حرف 

 بنابراین هر چه رتبه برچس  دستااه بی تر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف میی کنید

بی تر است   بخش پنجم ، نمایانار مصرف انرژی دستااه می باشید و سیایر بخیش هیا بییانار اطالعیات 

 وسایل می باشد   به طور مثال این بخش ها در ماشیین لباس یویی ن یانار اختصاصی در مورد هر یک از

میزان قدرت پاک کننده گی ، قدرت خ ک کن ، ظرفیت و مییزان آب و در یخچیال نییز ن یانار حجیم 

قسمت یخچال و فریزر دستااه می باشد و آخرین بخش برچس  انرژی در تمیامی وسیایل آرم موسسیه 

 استاندارد را ن ان می دهد 

 

 



 

 

 

 

 فواید استفاده از برچس  انرژی 

ن آاستفاده از برچس  انرژی مزایای گوناگونی برای مصرف کنندگان این گونه وسایل دارد که از جملیه 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 انتخاب درست و آگاهانه مردم در هناام خرید وسایل برقی خانای  – 1

 آشنا ساختن مصرف کنندگان یا میزان کارایی و بازدهی وسایل برقی خانای – 2

 بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی  – 3

 کاهش هزینه انرژی مصرفی در خانواده ها – 4

 کاهش آلودگی محیط زیست – 5

 ائه اطالعات اختصاصی ویژه هر وسیله برقیار -6


