BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET ENERGIELABEL STOFZUIGERS
Met ingang van september 2017 worden de energieeisen voor stofzuigers aangescherpt. Weet u wat er
verandert? Wij zetten het voor u op een rij.
Sinds 1 september 2014 hebben stofzuigers een energielabel.
Met als doel het energieverbruik af te remmen. Men dacht

namelijk altijd ‘hoe meer watt, hoe beter de zuigkracht’,
Inmiddels weten we dat de zuigkracht niet afhankelijk is van
het wattage. De zuigmond, buizen, slang, ﬁlter en motor
hebben hierop ook invloed. Met de maatregelen van 2014 is
het gemiddelde motorvermogen van 2200 watt teruggebracht
naar maximaal 1600 watt.

Vanaf 1 september 2017 worden deze energieregels nog strenger:
1. Vermogen maximaal 900 watt

5. Stofemissie is minder dan 1 procent

2. Stofopname op tapijt moet minimaal
75 procent zijn

6. De stofzuiger produceert minder dan 80 decibel
7. Na 40.000 buigingen moet de slang nog steeds
bruikbaar zijn

3. Stofopname op harde vloeren moet
minimaal 98 procent zijn

8. De motor moet een levensduur hebben van
500 uur of meer

4. Energieklasse is minimaal C
Henry en Hetty en ook de professionele stofzuigers voor
dagelijks gebruik voldoen al enkele jaren aan deze
verscherpte energie-eisen. Het motorvermogen is maar
620 watt met gelijke zuigkracht. Door de jaren heen is
het de afdeling Research en Development in de fabriek
in Engeland gelukt, zuigmond, motor en slang zodanig

aan te passen dat niet aan zuigkracht hoeft te worden
ingeboet. Ook aan de andere eisen voor onder meer stofopname en geluid, voldoen de reguliere stofzuigers van
Numatic ruimschoots. Het aantal buigingen wordt altijd in
de fabriek getoetst en de levensduur is > 500 uur.
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