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Εξοπλισμός γραφείου

Περιεχόμενα

•

Εισαγωγή

•

Σήμανση εξοπλισμού γραφείου

•

Χρήσιμες συμβουλές για τις συμβάσεις και τη χρήση του
εξοπλισμού γραφείου

•

Κριτήρια Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων

•

Παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας

Αναγκαιότητα
γ
η εξοικονόμησης
ξ
μη ης ενέργειας
ργ ς
•

Αντικαθιστώντας τον παλαιό εξοπλισμό γραφείου με νέο,
νέο το κόστος
συντήρησης εξαλείφεται για τα επόμενα 5-6 χρόνια.

•

Ο γρ
γραφειακός
φ
ς εξοπλισμός
ξ
μ ς αποτελεί σημαντικό
ημ
καταναλωτή
ή η
ηλεκτρικής
ρ ής
ενέργειας. Για παράδειγμα στη Γερμανία, η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από τον εξοπλισμό πληροφορικής ανέρχεται στο 10% (55 TWh )
της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ποσοστό που
μάλιστα αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2020.

•

Η διατήρηση του γραφειακού εξοπλισμού σε κατάσταση αναμονής είναι
ιδιαίτερα ενεργοβόρα.
ενεργοβόρα Για παράδειγμα στη Γερμανία,
Γερμανία η διατήρηση του
εξοπλισμού σε κατάσταση αναμονής ευθύνεται για το 1,4% (6,5 TWh ) της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, καθώς και για την εκπομπή
4 6 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως.
4,6
ετησίως

•

Η κατανάλωση ενέργειας από τον εξοπλισμό γραφείου μπορεί να
μειωθεί περισσότερο από 50%.

Εξοικονόμηση ενέργειας
στον γραφειακό
ό εξοπλισμό
ξ λ
ό
∆υνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας:
9 Αγορά ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας +
Περιβαλλοντικά οφέλη
και οικονομικών
μ
πόρων
ρ
9 Ευαισθητοποίηση των χρηστών ως προς τις υπάρχουσες τεχνικές
εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη χρήση.
9 ∆ιαχείριση των συσκευών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
τους

Κατηγορίες προϊόντων
Γραφειακός εξοπλισμός

Υπολογιστής

Ηχεία
Προβολέας

Φωτιστικό
γραφείου

Εκτυπωτής

Φωτοτυπική/
πολυμηχάνημα
Σαρωτής

Σχετικές Σημάνσεις (Κύριες)

Energy Star
•

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

•

www.eu-energystar.org

Κατηγορίες προϊόντων:
•

ξ
μ ς απεικόνισης
ης (εκτυπωτές,
(
ς συσκευέςς σάρωσης
ρ ης εγγράφων,
γγρ φ
Εξοπλισμός
συσκευές τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, κτλ.)

•

Επιτραπέζιοι υπολογιστές

•

Φορητοί υπολογιστές

•

Τερματικά (Thin clients)

•

Οθόνες

•

Servers

Καταστάσεις λειτουργίας
Κατάσταση εκτός λειτουργίας – Standby off mode
9 Χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας του υπολογιστή και δε μπορεί να
διακοπεί (επηρεαστεί) από το χρήστη.
9 Ο υπολογιστής μπορεί να παραμείνει επ’ αόριστο στην κατάσταση αυτή εφόσον είναι
συνδεμένος
δ έ
στο δίκτυο
δί
ηλεκτρικής
λ
ή
Αναστολή λειτουργίας (κατάσταση ύπνου) – Sleep mode
9 Ένας υπολογιστής περιέρχεται σε κατάσταση «αναστολή λειτουργίας» είτε αυτόματα
(μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αδράνειας) είτε μετά από χειρωνακτική
επιλογή του χρήστη.
9 Η κατάσταση αυτή επιτρέπει στον υπολογιστή να επιστρέφει γρήγορα στην κανονική
κατάσταση λειτουργίας. Ένας υπολογιστής σε «αναστολή λειτουργίας», μπορεί να
«αφυπνιστεί» γρήγορα ανταποκρινόμενος σε συνδέσεις δικτύου ή διατάξεις
διασύνδεσης χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της
οθόνης, καθίσταται πλήρως λειτουργικό σε ≤ 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή αφύπνισής
του
.

Καταστάσεις λειτουργίας
Κατάσταση ηρεμίας - Idle mode
9 Η κατάσταση κατά την οποία το λειτουργικό σύστημα και το υπόλοιπο λογισμικό έχουν
ολοκληρώσει τη φόρτωσή τους, έχει δημιουργηθεί ένα προφίλ χρήστη, η συσκευή δεν
βρίσκεται σε «κατάσταση ύπνου» και η δραστηριότητα της περιορίζεται στις βασικές
εκείνες εφαρμογές που επιτρέπουν στο σύστημα να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του
μόλις ενεργοποιηθεί.
Ενεργός κατάσταση λειτουργίας:
Η κατάσταση κατά την οποία ο υπολογιστής πραγματοποιεί χρήσιμες εργασίες
ανταποκρινόμενος είτε (α) σε προηγούμενο ή σύγχρονο αίτημα του χρήστη, είτε (β) σε
προηγούμενη ή σύγχρονη οδηγία του δικτύου. Αυτή η κατάσταση περιλαμβάνει την ενεργό
επεξεργασία και αναζήτηση στοιχείων από τα αποθηκευμένα αρχεία, τη μνήμη ή την κρυφή
μνήμη (cache memory), καθώς και την κατάσταση αναμονής πριν τη διατύπωση νέων
εντολών από το χρήστη και πριν την εισαγωγή
του συστήματος σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας.

TEC
Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
Μέθοδος ελέγχου και αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης των
υπολογιστών,
λ
ώ
η οποία
ί
επικεντρώνεται
ώ
στην τυπική
ή κατανάλωση
άλ
ηλεκτρικής ενέργειας στην κατάσταση κανονικής λειτουργιάς και κατά τη
διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής χρονικής περιόδου.
περιόδου Για επιτραπέζιους
και φορητούς υπολογιστές το βασικό κριτήριο της μεθόδου TEC είναι μία
τιμή

τυπικής

ετήσιας

κατανάλωσης

ηλεκτρικής

ενέργειας
ενέργειας,

μετρούμενης σε κιλοβατώρες (kWh), η οποία υπολογίζεται βάσει του
μέσου όρου των επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας σε κατάσταση
λειτουργίας, κατάλληλα προσαρμοσμένων σε μια υποθετική τυπική
χρήση
χρή
η του μ
μοντέλου ((κύκλοςς λειτουργίας).
ργ ς)
http://www.eu-energystar.org/el/database/

Παράδειγμα ορισμένων μοντέλων
επιτραπέζιων
έζ
υπολογιστών
λ
ώ Energy
E
St
Star

Ευρωπαϊκό
Ο λ
Οικολογικό
ό Σή
Σήμα
9 Επιτραπέζιοι – Φορητοί υπολογιστές
•

Ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων:
– Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας τόσο κατά την κατάσταση
ενεργού λειτουργίας όσο και κατά την κατάσταση αναμονής.
– Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε βλαβερές, για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον, ουσίες .
– ∆ωρεάν συλλογή εξοπλισμού,
εξοπλισμού από τον προμηθευτή,
προμηθευτή μετά το τέλος
της ωφέλιμης ζωής του.
– ∆υνατότητα εύκολης αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης.
– Αύξηση της διάρκειας ζωής μέσω ενημερώσεων.
– Χρήση λιγότερο ρυπογόνων μπαταριών.

TCO
(Σύστημα Πιστοποίησης της
Σουηδικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Υπαλλήλων)

•

•
•

Κριτήρια
ρ ήρ σχετικά
χ
με την
μ
η εργονομία,
ργ
μ
την
η ενεργειακή
ργ
ή κατανάλωση
η ((= Energy
gy
Star) και τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, καθώς και οικολογικά
κριτήρια (περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων, ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στα
υλικά συσκευασίας). Προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια.
Πιστοποίηση TCO έχει λάβει περίπου 50% των οθονών, αλλά μόνο ένας
περιορισμένος αριθμός επιτραπέζιων υπολογιστών.
http://tcodevelopment.com
ttp //tcode e op e t co
Κατηγορίες προϊόντων
• Οθόνες
• Φορητοί υπολογιστές
• Tablets
• Επιτραπέζιοι υπολογιστές
• Ολοκληρωμένοι υπολογιστές (Allin-One PCs)
j
• Projectors
• Ακουστικά

Γαλάζιος Άγγελος
(Bl A
(Blue
Angel)
l)
•

Κριτήρια έχουν θεσπιστεί για την πλειοψηφία του εξοπλισμού γραφείου.

•

Χρησιμοποιείται κυρίως για την πιστοποίηση εκτυπωτών

•

Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη:
1. τη δυνατότητα ανακύκλωσης του εξοπλισμού,
2 τον περιορισμό της ρύπανσης κατά την κατασκευή του,
2.
του
3. την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του (ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στην κατάσταση αναμονής),
4. τις εκπομπές χημικών ουσιών,
5. το θόρυβο,
6 και τη διάθεση
6.
δ άθ
του μετά
ά το τέλος
έλ της ωφέλιμης
έλ
ζ ή του.
ζωής

•

http://blauer-engel.de/en/index.php

Σκανδιναβικός
Κύ
Κύκνος
(Nordic
(N di Swan)
S
)
•

Χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων και εκτυπωτών.

•

Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στα εξής:
1. Κατανάλωση ενέργειας
2. Περιεκτικότητα σε τοξικές χημικές ουσίες
3 ∆υνατότητα ανακύκλωσης
3.
4. ∆υνατότητα επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων

•

www.nordic-ecolabel.org

Epeat
•

Χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση υπολογιστών και ηλεκτρονικών
συσκευών.

•

ξ
ς χωρίζονται
ζ
σε υποχρεωτικά και προαιρετικά και
Τα κριτήρια αξιολόγησης
βασίζονται στα εξής:
1. Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες.
2 Χρήση
2.
Χ ή φιλικών
λ ώ προς το περιβάλλον
βάλλ υλικών
λ ώ
3. ∆ιαχείριση του εξοπλισμού μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του
4. ∆υνατότητα επέκτασης της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού
5. Συμμόρφωση με τα κριτήρια του Energy Star
6. ∆υνατότητα ανακύκλωσης
7. Εταιρική περιβαλλοντική πιστοποίηση
8. Υλικά συσκευασίας

•

www epeat net
www.epeat.net

Συμβουλές για τις συμβάσεις
γραφειακού εξοπλισμού

Συμβουλές για
Π ά
Πράσινες
Συμβάσεις
Σ βά

1. Καταγραφή
υπάρχοντος
εξοπλισμού
καταναλώσεων εάν είναι εφικτό.

και

στοιχεία

2. Ανανέωση του εξοπλισμού βάσει των αναγκών και όχι
συστηματικά. Πριν από κάθε προμήθεια
θα πρέπει
αξιολογούνται
ξ λ
ύ
οι διαθέσιμες
δ θέ
εναλλακτικές
λλ
έ και να εξετάζονται
ξ άζ
οι πραγματικές τρέχουσες ανάγκες για κάθε περίπτωση
ξεχωριστά.
3. Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου που να συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις των διαφόρων σημάτων πιστοποίησης
4. Σύγκριση των διαφόρων μοντέλων βάσει του κόστους σε
όλον τον κύκλο ζωής τους.

9 Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν 50-80% λιγότερη ενέργεια
από τους επιτραπέζιους.
9 Τα πολυμηχανήματα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από το
σύνολο

των

συσκευών
συσκευών,

τις

οποίες

έχουν

σχεδιαστεί

να

αντικαταστήσουν.
9 Τα τερματικά (οι κύριες τους λειτουργίες εκτελούνται καταναλώνουνται από
έναν ανεξάρτητα τροφοδοτούμενο υπολογιστή) καταναλώνουν περίπου 20%
λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς υπολογιστές. Ο μέσος
χρόνος ζωής των τερματικών είναι 7 έτη, ενώ των υπολογιστών 4 έτη.

Συμβουλές για τη χρήση
γραφειακού
ύ εξοπλισμού
ξ λ
ύ
Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας
των συσκευών.
Χρήση κεντρικών αντί αποκεντρωμένων συστημάτων.

Τερματισμός λειτουργίας υπολογιστών και οθονών μετά
το τέλος της εργασίας - Αποσύνδεση τροφοδοτικών και
φορτιστών φορητών υπολογιστών και κινητών
τηλεφώνων.
Απομάκρυνση
Α
ά
όλ
όλων
των ά
άχρηστων προγραμμάτων/
ά
/
αρχείων/υπηρεσιών από τους υπολογιστές.

Χρήση συσκευών εξοικονόμησης
ενέργειας
έ

Συσκευή απομόνωσης
συσκευών σε κατάσταση
η
αναμονής («Standby killer»)

Ρευματοδότης+Μετρητής
ηλεκτρικής ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
- Χαρτί
Χ
ί
9 Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού
9 Αντί της εκτύπωσης πολλαπλών αντιτύπων για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων
ρ μ ρ να κυκλοφορήσει
φ ρή
το ίδιο αντίτυπο σε όλουςς ή να τοποθετηθεί
η
σε
είναι προτιμότερο
κάποιο κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων ή να διανεμηθεί ηλεκτρονικά.
9 Εκτύπωση διπλής όψης.
9 Ομαδική εκτύπωση αντιτύπων : ο εκτυπωτής καταναλώνει τριπλάσια ενέργεια αν
πρέπει να επαναθερμαίνει το μελάνι πριν από κάθε εκτύπωση.
εκτύπωση
9 Χρήση της λειτουργίας προεπισκόπησης, με στόχο την αποφυγή λαθών κατά την
εκτύπωση.
εκτύπωση
9 Αποφυγή χρήσης επιπλέον σελίδων ως διαβιβαστικά κατά την αποστολή φαξ.

Βασικοί Στόχοι Πράσινων
Συμβάσεων στον Γραφειακό
Εξοπλισμό
1) Αυξημένη ενεργειακή απόδοση
2) Εξοικονόμηση χρημάτων
3) Μείωση της κατανάλωσης πόρων για την κατασκευή εξοπλισμού
γραφείου, μέσω της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών και
τον οικολογικό σχεδιασμό του.
4) Μείωση της παραγωγής αποβλήτων μετά το τέλος της ζωής του
εξοπλισμού, μέσω πιθανών λειτουργικών επεκτάσεων.

Κριτήρια για Π∆Σ
Τεχνικές προδιαγραφές
¾ Κριτήρια εργαλειοθήκης των «Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων» της ΕΕ ή
¾ Θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων:
– Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής
απόδοσης
όδ
του ΕNERGY STAR.
STAR
Κριτήρια ανάθεσης:
– Συμμόρφωση με τα κριτήρια του «Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος».
– Βάση του κόστους σε όλον το κύκλο ζωής του προϊόντος, το οποίο μπορεί
να

υπολογιστεί

με

τη

βοήθεια

της

http://www eu energystar org/en/calculator shtml
http://www.eu-energystar.org/en/calculator.shtml

παρακάτω

εφαρμογής:

Κατηγορίες κριτηρίων

Τα στοιχειώδη κριτήρια για προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς
υπολογιστές και συσκευές οπτικής απεικόνισης (μόνιτορ) επικεντρώνονται:
• στην ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την
κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό κρίνεται ότι έχει την
πιο σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση.
 Τα στοιχειώδη κριτήρια περιλαμβάνουν ορισμένα απλά, εύκολα στην
κατανόηση (και στην εξακρίβωση) κριτήρια που αφορούν τη διάρκεια ζωής
των προϊόντων.
προϊόντων
¾ Αυτά τα κριτήρια της διάρκειας ζωής έχουν επιλεχθεί με βάση το οικολογικό
σήμα της ΕΕ, το Blue Angel και το Nordic Swan.

Κατηγορίες κριτηρίων

Τα αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν ορισμένα περαιτέρω στοιχεία στις
προδιαγραφές και στο στάδιο ανάθεσης:
• Λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το υλικό
• Εκπομπές θορύβου
• Χρήση υδράργυρου στον οπίσθιο φωτισμό των οθονών υγρών κρυστάλλων
(LCD)
• Αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού
• Ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ανακύκλωση
• Χρήση επιβραδυντικών φλόγας σε πλαστικά μέρη με ορισμένες φράσεις
κινδύνου (καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επιβλαβή για την αναπαραγωγή).
Αντικείμενο σύμβασης: Αγορά [προσωπικών υπολογιστών/φορητών
υπολογιστών/οθονών] που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια ζωής
τους.

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

1. Όλα τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα τελευταία κριτήρια ENERGY STAR
γγια την
η ενεργειακή
ργ
ή απόδοση,
η τα οποία διατίθενται στη
η διεύθυνση
η
www.eu-energystar.org.
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης
αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός
φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο
φορέα (π.χ.
(
φορέα διαπιστευμένο να εκδώσει εκθέσεις
θ
δοκιμών, σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 17025) που καταδεικνύει ότι πληρούνται τα κριτήρια.

Για υπολογιστές
https://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

Κριτήρια Energy Star
Για υπολογιστές
γ
ς
https://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

2. Ο σχεδιασμός των προσωπικών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει:
¾ Εύκολη πρόσβαση και αλλαγή ή αναβάθμιση της μνήμης.
¾ Αλλαγή του σκληρού δίσκου (ή κατασκευαστικών μερών που
εκτελούν
λ ύ λειτουργίες
λ
ί σκληρού
λ
ύ δίσκου),
δί
) και εφόσον
ό
υπάρχει,
ά
της
μονάδας δίσκου CD ή/και DVD.
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης
δεκτά και άλλα κατάλληλα
η αποδεικτικά μέσα.
μ

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

3. Ο σχεδιασμός των φορητών υπολογιστών πρέπει να επιτρέπει εύκολη
ρ β η και αλλαγή
γή ή αναβάθμιση
β μ η της
ης μ
ήμης
πρόσβαση
μνήμης.
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

4. Ο οπίσθιος φωτισμός των οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,5 mg υδράργυρου κατά μέσο όρο ανά
λυχνία.

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια
5. Η «δηλούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α» (re 1 pW)
προσωπικών υπολογιστών ή φορητών υπολογιστών, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.2.5 του ISO 9296, όπως μετρήθηκε σύμφωνα με το ISO
7779, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
Προσωπικοί υπολογιστές

Φορητοί υπολογιστές

• τα 4,0 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν
με 40 dB(A)).

• τα 3,5 B(A) σε κατάσταση αδράνειας (ισοδυναμούν
με 35 dB(A)).

• τα 4,5
4 5 B(A) κατά
ά την πρόσβαση
ό β
σε μονάδα
άδ δίσκου
δί
[ισοδυναμούν με
45 dB(A)].

• τα 4,0
4 0 B(A) κατά
ά την πρόσβαση
ό β
σε μονάδα
άδ δί
δίσκου
[ισοδυναμούν με
40 dB(A)].

Επαλήθευση: Όλα τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Άλλα οικολογικά σήματα τύπου Ι που
ικανοποιούν τα ανωτέρω
ρ κριτήρια
ρ ήρ μπορούν,
μ ρ
, επίσης,
ης, να γγίνουν δεκτά. Θα
γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

6. Παρέχονται οδηγίες χρήσης ή/και εκπαιδευτικά προγράμματα για την
χ ή υποστήριξη
ήρ ξη ΤΠ στον τομέα
μ της
ης πράσινης
ρ
ης διαχείρισης
χ ρ ης των
τεχνική
προϊόντων ΤΠ.
Επαλήθευση: Παρέχεται αντίγραφο του εγχειριδίου οδηγιών στην αρχή.
Στη συνέχεια, οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να προ-φορτώνονται στον
υπολογιστή (ή, στην περίπτωση οθόνης, παρέχονται με το λογισμικό του
προγράμματος οδήγησης) για να τις διαβάσει ο χρήστης· επιπλέον, το
εγχειρίδιο αυτό θα
θ πρέπει να είναι προσβάσιμο
β
από τον δικτυακό τόπο του
κατασκευαστή. Τα θέματα που καλύπτουν μπορεί να περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, τη χρήση των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Ε λλ
Εναλλακτικά,
ά θα
θ πρέπει
έ
να παρέχεται
έ
ένα
έ απλό
λό εκπαιδευτικό
δ
ό πρόγραμμα
ό
(διαδραστικό, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού), καθώς και μια
εργαλειοθήκη πληροφοριών.

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

7. Συσκευασία
Όταν χρη
χρησιμοποιούνται
μ
κιβώτια
β
συσκευασίας,
ς, αυτά είναι κατασκευασμένα,
μ
,
τουλάχιστον, κατά
¾ 50% από ανακυκλωμένα υλικά - Στοιχειώδη κριτήρια
¾80% από ανακυκλωμένα υλικά - Αναλυτικά κριτήρια
Εάν για την τελική συσκευασία χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες,
αυτές αποτελούντα κατά τουλάχιστον 50% από προϊόν ανακύκλωσης (75%
στην περίπτωση χρήσης αναλυτικών κριτηρίων) ή μπορούν να
βιοαποδομηθούν ή να πολτοποιηθούν, κατά τους ορισμούς που
περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 13432.

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη κριτήρια

7. Συσκευασία
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Εναλλακτικά,
παρέχεται δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το κριτήριο για τη συσκευασία
του προϊόντος. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνον στην πρωτογενή
συσκευασία,
ί όπως
ό
ορίζεται
ίζ
στην οδηγία
δ ί 94/62/ΕΚ.
94/62/ΕΚ

Κριτήρια ΕΕ για τις Π∆Σ στον τομέα των
προσωπικών
ροσω
ώ υ
υπολογιστών,
ο ογ σ ώ , των
ω φορη
φορητών
ώ
υπολογιστών και των οθονών.
Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια

8. Θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο ίδιο το
ρ
)
υλικό (γ
(για όλα τα προϊόντα)
Επαλήθευση: Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή
περιγραφή των απαιτήσεων ύπαρξης, τοποθέτησης και λειτουργίας των
στοιχείων διαχείρισης ενέργειας στο υλικό.
9. Ο προσφέρων
ρ φ ρ
οφείλει
φ
να εγγυηθεί
γγ η τη
η δυνατότητα
η εξεύρεσης
ξ ρ ης
ανταλλακτικών για τουλάχιστον τρία έτη μετά την παύση της παραγωγής.
Επαλήθευση: Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1
θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνονται επίσης
δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Υπολογισμός κόστους
κύκλου
ύ λ ζζωής
ή

Υπολογισμός κόστους λαμβάνοντας υπόψη:
1. τιμή αγοράς
2. κόστος συντήρησης και άλλων υπηρεσιών,
3. το κόστος κατανάλωσης ενέργειας και άλλων
αναλώσιμων υλικών (όπως χαρτί και μελάνι)
για μια συσκευή,
4. έξοδα διάθεσης

Παράδειγμα εργαλείου υπολογισμού Κόστους Κύκλου Ζωής:
http://www.eu-energystar.org/en/calculator.shtml

Κατανάλωση ενέργειας σε
γραφείο
Παράδειγμα υπολογισμού κόστους για Standby mode
Εξοπλισμός
ξ
μ ς

Κατάσταση
η

Ισχύς
χ ς
(Watt)

Ώρες
ρ ς
χρήσεις
ανά ημέρα

Φορητός
υπολογιστής

Ανοικτός

80

8

Κλειστός, φόρτιση
45
μπαταρίας, φορτισμένη
μπαταρία

16

Οθόνη LCD
20’’

Ανοικτή

49

8

Standbyy

5

16

Οθόνη LCD
14’’

Ανοικτή

18

8

Standby

1

16

Laser printer

Εκτύπωση

800

4

Standby

46

20

Λειτουργία

20

8

Ηχεία

Ενέργεια
Κόστος
€/Ημέρα
σε
kWh/Ημέρα
0,18
0,64
0,20
0,72

0,11
0,39
0 02
0,02
0,08
0,04
0,14
0,01
,
0,02
0,90
3,20
0,26
0,92
0
92
0,04
0,16

Κατανάλωση ενέργειας σε
γραφείο
Παράδειγμα υπολογισμού κόστους για Standby mode
Εξοπλισμός

Κατάσταση

Ισχύς
(Watt)

Ώρες
χρήσεις ανά
ημέρα

Λαμπτήρας
εξοικονόμησης
(φθορισμού ή LED) 20
Watt

Ανοικτός

20

8

Λαμπτήρας
πυρακτώσεως 100 Watt

Ανοικτή

100

8

φωτοτυπική

Εκτύπωση

1600

4

Standby

100

20

Λειτουργία

3500

8

Κλιματιστικό

Ενέργεια
Κόστος
€/Ημέρα
σε
kWh/Ημέρα
0,04
0,16
0,22
0
22
0,80
1,79
6 40
6,40
0,56
2,00
7,84
28,00
,

Κατανάλωση ενέργειας σε
γραφείο
Παράδειγμα υπολογισμού κόστους για Standby mode

Ενεργειακό κόστος ανά
γραφείο 2 άτομα !!!
Ενέργεια
σε
kWh/Ημέρα
28,00
Κό
Κόστος
€/Ημέρα
12,22
Κόστος
€/Μήνα
270

8% της ενέργειας
καταναλώνεται σε
συσκευές που
βρίσκονται σε
κατάσταση αναμονής
(Στο παράδειγμα
αντιστοιχεί σε 20€)!!!

Πηγές Πληροφοριών
•

Τμήμα Περιβάλλοντος
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

•

E.Ε.: Εργαλειοθήκη «Πράσινων ∆ημόσιων Συμβάσεων»
http://ec europa eu/environment/gpp/first set en htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm

•

Buy Smart

•

Ευρωπαϊκό
Ε
ϊ ό Οικολογικό
Ο λ
ό Σήμα
Σή
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

•

Γαλάζιος Άγγελος (Blue Angel) www.blauer-engel.de/

•

Energy Star

•

TCO

•

EPEAT www.epeat.net/Default.aspx

•

PrimeEnergyIT – Efficient Data Centres www.efficientdatacenter.org

www.buy-smart.info ,

www.eu-energystar.org

www.tcodevelopment.com

Επικοινωνία
Ιστοσελίδα έργου: www.buy-smart.info
www buy-smart info

Συντονιστής:
Vanessa Hübner
Berliner Energieagentur GmbH
E-Mail:
E
Mail: v.huebner@berliner
v huebner@berliner-e-agentur
e agentur.de
de
Τηλ.: +49 30 293330 - 63

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Τηλ. +357-22667716-26
Φαξ +357
Φαξ.
+357-22667736
22667736
Website: www.cea.org.cy
E-mail: info@cea.org.cy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BEA
BSU
CA
CEA
CONSIP
Ekodoma
ENEA
Energiaklub
ESS
ESV
Icemenerg
KREA
RAEE
REACM
REGEA
SEC
SEVEn
ZRMK

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Κύπρος
ρ ς
Ιταλία
Λεττονία
Ιταλία
Ουγγαρία
Σουηδία
Αυστρία
Ρουμανία
Λιθουανία
Γαλλία
Ελλάδα
Κροατία
Βουλγαρία
Τσέχικη ∆ημοκρατία

Σλοβενία
β

