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ELi KHRi kriteeriumid kujutise reprodutseerimise seadmete jaoks 
 

Keskkonnahoidlik riigihange (KHR) on vabatahtlik vahend. Käesolev dokument sisaldab ELi KHRi kriteeriume, mis on välja töötatud kujutise 

reprodutseerimise seadmete tooterühma jaoks. Lisatud tehnilises taustaruandes on esitatud nende kriteeriumide valimise põhjuste täielik 

selgitus ja viited lisateabe saamiseks. 

 

Iga toote- või teenuserühma jaoks on esitatud kaks kriteeriumikogumit: 

 põhikriteeriumid on liikmesriikides igale hankijale kasutamiseks sobivad kriteeriumid ja neis käsitletakse põhilisi keskkonnamõjusid. 

Need koostatud selliselt, et vajadus täiendava kontrollimise või lisakulude järele oleks minimaalne;  

 põhjalikumad kriteeriumid on nende jaoks, kes soovivad osta parimaid turul saada olevaid tooteid. Need võivad eeldada täiendavat 

kontrollimist või veidi suuremaid kulusid võrreldes muude sama kasutusotstarbega toodetega. 

 

1. Mõisted ja reguleerimisala 
 

Käesolev dokument hõlmab hankemeetmeid kujutise reprodutseerimise seadmete ostmiseks ja rentimiseks. 

Kriteeriume kohaldatakse kujutise reprodutseerimise seadmete tooterühma toodete suhtes, mis on ette nähtud kodus, büroos või mõlemas 

kasutamiseks ning võimaldavad ühte või mõlemat järgmistest tegevustest: 

a) tekitada jäljendamisprotsessi käigus trükitud kujutisega paberdokument või foto kas võrgu- või kaardiliidese kaudu saadud digitaalsest 

kujutisest või püsikoopiast, mis skaneeritakse/kopeeritakse; 

b) luua püsikoopiast skaneerimise/kopeerimise teel digitaalne kujutis. 

 

Kriteeriume kohaldatakse ka toodete suhtes, mida turustatakse printerite, koopiamasinate ja mitmefunktsiooniliste seadmetena.  
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KHRi kriteeriumid ei hõlma järgmisi tooteid:  

- faksiaparaadid, digitaalsed paljundusaparaadid, tembeldusmasinad ja skannerid; 

- suured seadmed, mida tavaliselt büroos ei kasutata, juhul kui need vastavad ühele järgmistest tehnilistest tingimustest: 

• seadmed, mis toodavad standardseid mustvalgeid kujutisi maksimumkiirusega üle 66 A4-formaadis kujutise minutis;  

• seadmed, mis toodavad standardseid värvilisi kujutisi maksimumkiirusega üle 51 A4-formaadis kujutise minutis; 

• seadmed, mis on mõeldud A2 või suurema formaadi jaoks,  või  

• plotteritena turustatavad seadmed 

(kiirus ümardatakse lähima täisarvuni).  

 

Tooterühma kuuluvad järgmised tooted: 

„printer” – müügil olev kujutise reprodutseerimise seade, mis toodab püsikoopiaid ja võib vastu võtta andmeid võrku ühendatud või 

ainukasutajaarvutitelt või muudelt sisendseadmetelt; seade saab toidet seinakontaktist või andme- või võrguühendusest;  

„suure formaadi printimisseade” – printimisseade, mis prindib A2 või suuremas formaadis, sh seadmed, millega prinditakse 406 mm laiusele 

või laiemale lintkandjale; 

„koopiamasin” – müügil olev kujutise reprodutseerimise seade, mille ainus funktsioon on püsikoopiate tegemine graafilisest püsikujul olevast 

originaalist; seade saab toidet seinakontaktist või andme- või võrguühendusest; 

„mitmefunktsiooniline seade” – müügil olev kujutise reprodutseerimise seade, mis on füüsiliselt integreeritud või milles on kombineeritud 

funktsionaalselt integreeritud koostisosad ning mis täidab kahte või enamat järgmistest põhifunktsioonidest: kopeerimine, printimine, 

skaneerimine või faksimine; seade saab toidet seinakontaktist või andme- või võrguühendusest ning kopeerimise funktsiooni eristatakse ühe 

lehe mugavpaljundamisest faksiaparaadiga.  

 
 
 
Selleks et eristada elektritarbimist ooteolekus, kasutatakse järgmisi mõisteid:  
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„võrguühendusega seade” – ühe või mitme võrgupordiga seade, mille saab ühendada võrku; 

„võrguport” – seadmes paiknev traadiga või traadita toimiv füüsiline võrguühenduse liides, mille kaudu saab seadet kaugjuhtimiskäsklusega 

juhtida; 

„kõrgkäideldavusfunktsiooniga kujutise reprodutseerimise seade” (HiNa funktsiooniga seade) – kujutise reprodutseerimise seade, mis võib 

täita ruuteri, kommutaatori või raadiokohtvõrgu juurdepääsukoha ülesannet või mitut nimetatud ülesannet. 
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2. Peamised keskkonnamõjud ja nendega seotud kriteeriumid 
 
Kujutise reprodutseerimise seadmete peamine keskkonnamõju on seotud paberi tarbimisega. Muud olulised keskkonnamõjud on seotud a) 

elektritarbimisega toote kasutamisel, b) ohtlike koostisainete ja materjalide kasutamisega toote valmistamisel, c) ressursikuluga toote olelusringi 

jooksul (sh toonerid ja kassetid).  

 
Peamised keskkonnamõjud, mis on seotud 

kujutise reprodutseerimise seadmete 
olelusringiga ja peamised asjakohased 

keskkonnaprobleemid 

 Keskkonnasõbralik riigihange 
 

 
Peamised keskkonnamõjud, mida tuleb toote 
olelusringi puhul arvesse võtta: 

• globaalne soojenemine,  
• hapestamine,  
• ökotoksilisus,  
• inimest mõjutav toksilisus,  
• eutrofeerumine,  
• ressursside ammendumine,  
• elektritarbimine. 

 
Peamised keskkonnamõju valdkonnad 

• Paberi tarbimine (seotud kõigile 
keskkonnakategooriatele avaldatava 
mõjuga) 

• Elektritarbimine kujutise reprodutseerimise 
seadmete kasutamisel (seotud kõigile 
keskkonnakategooriatele avaldatava 
mõjuga) 

• Ohtlike ainete kasutamine ja nende mõju 
keskkonnale (seotud inimest mõjutavale 
toksilisusele, ökotoksilisusele, 
eutrofeerumisele avaldatava mõjuga) 

 

  
 
 
 
• Paberit tõhusalt kasutavate 

toodete ostmine 
• Energiasäästlike mudelite 

ostmine 
• Ressursitõhusate toodete 

ostmine, et vähendada jäätmete 
teket ning hõlbustada 
korduskasutust ja ringlussevõttu.  
 

Mõjud ei ole loetletud tähtsuse järjekorras. 
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Üksikasjalikum teave kujutise reprodutseerimise seadmete tooterühma kohta, sealhulgas asjaomaseid õigusakte ja teisi allikaid käsitlev teave, 

on esitatud tehnilises taustaruandes. 
 
 
3. ELi KHRi kriteeriumid kujutise reprodutseerimise seadmete kohta 
 
Tehnilise taustaruande põhjal pakutakse välja järgmised ELI KHRi kriteeriumid, et toetada selliste kujutise reprodutseerimise seadmete ostu, 

mis on energiatõhusad ja vähese keskkonnamõjuga:   

 

3.1 ELi KHRi kriteeriumid kujutise reprodutseerimise seadmete kohta 

Põhikriteeriumid Põhjalikumad kriteeriumid 

TEEMA TEEMA 
Energiatõhusate ja vähese keskkonnamõjuga kujutise 
reprodutseerimise seadmete ost 

Energiatõhusate ja vähese keskkonnamõjuga kujutise 
reprodutseerimise seadmete ost 

TEHNILINE KIRJELDUS TEHNILINE KIRJELDUS 
(Kohaldatakse üksnes kujutise reprodutseerimise seadmete suhtes, 

mille suurim printimis-/kopeerimiskiirus on 25 A4-formaadis 

mustvalget kujutist minutis või rohkem) 

1. Kahepoolne printimine  
Kujutise reprodutseerimise seade peab olema varustatud 

automaatse kahepoolse printimise/kopeerimise seadmega.  

Tootja paigaldatud algses tarkvaras peab kahepoolse printimise 

ja/või kopeerimise funktsioon olema seatud vaikeväärtuseks.  

 

Kontroll 

(Kohaldatakse üksnes kujutise reprodutseerimise seadmete suhtes, 

mille suurim printimis-/kopeerimiskiirus on 25 A4-formaadis 

mustvalget kujutist minutis või rohkem) 

1. Kahepoolne printimine  
Kujutise reprodutseerimise seade peab olema varustatud 

automaatse kahepoolse printimise/kopeerimise seadmega.  

Tootja paigaldatud algses tarkvaras peab kahepoolse printimise 

ja/või kopeerimise funktsioon olema seatud vaikeväärtuseks.  

 

Kontroll 
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Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, ning märgisega Energy Star v.2.0 (või hiljutisema 

märgisega) tooteid, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja kinnitust, et need kriteeriumid on 

täidetud. 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, ning märgisega Energy Star v.2.0 (või hiljutisema 

märgisega) tooteid, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja kinnitust, et need kriteeriumid on 

täidetud. 

2. Ühe dokumendi mitme lehekülje printimine ühele lehele 
Kujutise reprodutseerimise seadme standardfunktsioonide hulka 

peab kuuluma  

funktsioon trükkida ja/või kopeerida ühe dokumendi mitu lehekülge 

ühele lehele, kui tootes kasutatakse tootja paigaldatud algset 

tarkvara (printeridraiver). 

 

Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja kinnitust, et need kriteeriumid on 

täidetud. 

2. Ühe dokumendi mitme lehekülje printimine ühele lehele 
Kujutise reprodutseerimise seadme standardfunktsioonide hulka 

peab kuuluma  

funktsioon trükkida ja/või kopeerida ühe dokumendi mitu lehekülge 

ühele lehele, kui tootes kasutatakse tootja paigaldatud algset 

tarkvara (printeridraiver). 

 

Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja kinnitust, et need kriteeriumid on 

täidetud. 

3. Energiatõhusus toote kasutamisel 

Elektritarbimine toote kasutamisel peab vastama vähemalt Energy 

Stari energiatõhususnõuete versioonis 2.0 kujutise reprodutseerimise 

seadmete kohta esitatud kriteeriumidele.  

Elektritarbimist tuleb mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise 

3. Energiatõhusus toote kasutamisel 

Elektritarbimine toote kasutamisel peab vastama vähemalt Energy 

Stari energiatõhususnõuete versioonis 2.0 kujutise reprodutseerimise 

seadmete kohta esitatud kriteeriumidele. 

Elektritarbimist tuleb mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise 

seadmete elektritarbimise määramise katsemeetodi versioonile 2.0 
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seadmete elektritarbimise määramise katsemeetodi versioonile 2.01 

(mai 2012, lõplik) või vastavalt samaväärsele standardile. 

Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, ning märgisega Energy Star v.2.0 (või hiljutisema 

märgisega) tooteid, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 

katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 

(mai 2012, lõplik) või vastavalt samaväärsele standardile. 

Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, ning märgisega Energy Star v.2.0 (või hiljutisema 

märgisega) tooteid, loetakse nõuetele vastavaks. 

Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 

katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 

4. Keskkonnasõbraliku kasutamise juhend  
 
Konkreetse kujutise reprodutseerimise seadme keskkonnamõju 

vähendamise võimaluste kohta esitatakse juhend (mis hõlmab 

paberikasutus- ja energiatõhususfunktsioone ning tarvikuid, nagu 

tindi- ja/või toonerikassetid) paberil kasutusjuhendi spetsiaalses osas 

ja/või elektrooniliselt tootja veebisaidil. 

 
Kontroll 

Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastuvõetavaks 

peetakse ka muud tõendusmaterjali, näiteks tootja kirjalikku kinnitust 

4. Keskkonnasõbraliku kasutamise juhend  
 
Konkreetse kujutise reprodutseerimise seadme keskkonnamõju 

vähendamise võimaluste kohta esitatakse juhend (mis hõlmab 

paberikasutus- ja energiatõhususfunktsioone ning tarvikuid, nagu 

tindi- ja/või toonerikassetid) paberil kasutusjuhendi spetsiaalses osas 

ja/või elektrooniliselt tootja veebisaidil. 

 
Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastuvõetavaks 

peetakse ka muud tõendusmaterjali, näiteks tootja kirjalikku kinnitust 

selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 

                                                 
1 Avaldatud aadressil https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 
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5. Toote pikaealisus ja garantii 
(Ei kohaldata hooldust hõlmavate liisingulepingute puhul) 

Toote parandamist või asendamist käsitlev garantii peab kehtima 

vähemalt viis aastat. Samuti peab pakkuja tagama, et originaal- või 

samaväärsed varuosad on saadaval (kas otse või mõne muu 

volitatud esindaja kaudu) vähemalt viie aasta jooksul alates ostmise 

kuupäevast. Käesolevat nõuet ei kohaldata vältimatute ajutiste 

olukordade puhul, mis ei sõltu tootjast, nagu näiteks 

loodusõnnetused. 

 

Kontroll: 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastuvõetavaks peetakse ka muud tõendusmaterjali, näiteks tootja 

kinnitust selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse.  

5. Toote pikaealisus ja garantii 
(Ei kohaldata hooldust hõlmavate liisingulepingute puhul) 

Toote parandamist või asendamist käsitlev garantii peab kehtima 

vähemalt viis aastat. Samuti peab pakkuja tagama, et originaal- või 

samaväärsed varuosad on saadaval (kas otse või mõne muu 

volitatud esindaja kaudu) vähemalt viie aasta jooksul alates ostmise 

kuupäevast. Käesolevat nõuet ei kohaldata vältimatute ajutiste 

olukordade puhul, mis ei sõltu tootjast, nagu näiteks 

loodusõnnetused. 

 

Kontroll: 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. 

Vastuvõetavaks peetakse ka muud tõendusmaterjali, näiteks tootja 

kinnitust selle kohta, et eespool osutatud tingimust täidetakse. 

(Nõue ei kehti selliste kujutise reprodutseerimise seadmete suhtes, 
milles ei kasutata kassette.)  
 
6. Kassettide ressursitõhusus: tooneri- ja/või tindikassettide 
korduskasutus 
 
Tootes peab saama kasutada ümbertöödeldud tooneri- ja/või 

tindikassette. 

Tootja ei kasuta ühtegi seadet ega teguviisi, mis võiks takistada 

tooneri ja/või tindikasseti korduskasutamist (st korduskasutamist 

(Nõue ei kehti selliste kujutise reprodutseerimise seadmete suhtes, 
milles ei kasutata kassette.)  
 
6. Kassettide ressursitõhusus: tooneri- ja/või tindikassettide 
korduskasutus 
 
Tootes peab saama kasutada ümbertöödeldud tooneri- ja/või 

tindikassette. 

Tootja ei kasuta ühtegi seadet ega teguviisi, mis võiks takistada 

tooneri ja/või tindikasseti korduskasutamist (st korduskasutamist 
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takistavad seadmed/teguviisid).  
 
Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks.  

Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 

katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 

takistavad seadmed/teguviisid).  
 
Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks.  

Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 

katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 

LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID LEPINGU SÕLMIMISE KRITEERIUMID 

Punkte antakse järgmiste omaduste eest: Punkte antakse järgmiste omaduste eest: 

1. Suurem energiatõhusus toote kasutamisel 

Punkte antakse tehnilises kirjelduses esitatud nõuetest väiksema 

elektritarbimise eest 5%-liste intervallide kaupa; elektritarbimist tuleb 

mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise seadmete elektritarbimise 

määramise katsemeetodi versioonile 2.0 (mai 2012, lõplik) või 

vastavalt samaväärsele standardile. 

 

Kontroll 

Tunnustatakse tootja tehnilist toimikut või katsearuannet, milles on 

märgitud elektritarbimine toote kasutamisel. 

1. Suurem energiatõhusus toote kasutamisel 

Punkte antakse tehnilises kirjelduses esitatud nõuetest väiksema 

elektritarbimise eest 5%-liste intervallide kaupa; elektritarbimist tuleb 

mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise seadmete elektritarbimise 

määramise katsemeetodi versioonile 2.0 (mai 2012, lõplik) või 

vastavalt samaväärsele standardile. 

 

Kontroll 

Vastuvõetavaks peetakse ka tootja tehnilist toimikut või 

katsearuannet, milles on märgitud elektritarbimine toote kasutamisel. 

 (Kohaldatakse üksnes kujutise reprodutseerimise seadmete suhtes, 

mille suurim printimis-/kopeerimiskiirus on väiksem kui 25 A4-
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formaadis mustvalget kujutist minutis) 

2. Kahepoolne printimine 
Punkte antakse selle eest, kui kujutise reprodutseerimise seadmed 

on varustatud automaatse kahepoolse printimise/kopeerimise 

seadmega. 

Tootja paigaldatud algses tarkvaras peab kahepoolse printimise 

ja/või kopeerimise funktsioon olema seatud vaikeväärtuseks. 

Kontroll 
Asjaomase 1. tüübi ökomärgisega tooteid, mis vastavad loetletud 

kriteeriumidele, loetakse nõuetele vastavaks. Vastuvõetavaks 

peetakse ka tootja kinnitust, et need kriteeriumid on täidetud. 

 
3. Energiatõhusus ooteseisundis 
 
Punktide andmisel lähtutakse võrku ühendatud seadmete 

elektritarbimisest ooteolekus, millesse seadmed lülitatakse 

toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni kaudu. Punkte antakse 

seda rohkem, mida väiksem on elektritarbimine.  

Elektritarbimist tuleb mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise 

seadmete elektritarbimise määramise katsemeetodi versioonile 2.0 

(mai 2012, lõplik) või vastavalt samaväärsele standardile. 

 

Kontroll 
Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 

 
3. Energiatõhusus ooteseisundis 
 
Punktide andmisel lähtutakse võrku ühendatud seadmete 

elektritarbimisest ooteolekus, millesse seadmed lülitatakse 

toitehalduse või muu sellesarnase funktsiooni kaudu. Punkte antakse 

seda rohkem, mida väiksem on elektritarbimine.  

Elektritarbimist tuleb mõõta vastavalt kujutise reprodutseerimise 

seadmete elektritarbimise määramise katsemeetodi versioonile 2.0 

(mai 2012, lõplik) või vastavalt samaväärsele standardile. 

 

Kontroll 
Samuti tunnustatakse tootja esitatud tehnilist toimikut või 
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katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 
katsearuannet, milles kinnitatakse vastavust nimetatud 

kriteeriumidele. 

 

Selgitavad märkused 
Kujutise reprodutseerimise seadmete hankimisel võivad hankijad sõlmida eraldi lepingud (näiteks seadmete tarnimise ja paigaldamise kohta) 

mitme töövõtjaga. Sellistel juhtudel võivad eri töövõtjad olla vastutavad eri kriteeriumide täitmise eest.  

Lepingu sõlmimise kriteeriumid: hankijad peavad hanketeates ja -dokumentides märkima, kui palju lisapunkte iga hindamiskriteeriumi eest 

antakse. Pakkumuste hindamise keskkonnaalased kriteeriumid peaksid kokku moodustama vähemalt 15 % kogu punktiarvust. 

 

Kui kasutaja kasutab nõuetele vastavas printeris muid korduvtäidetud või ümbertöödeldud tarvikuid, siis algse tarnija nõuetele vastavuse 

kinnitus ei kehti. Selleks, et nõuetele vastavuse kinnitus kehtiks, peab kasutaja võtma ühendust korduvtäidetud või ümbertöödeldud tarvikute 

pakkujaga ning taotlema uut nõuetele vastavuse kinnitust. 

Olelusringi kulud 
Keskkonnahoidlike riigihangete puhul on üks olulisemaid aspekte olelusringi kulude analüüs, et leida tooted, mis on turuleviidud tavatoodetega 

võrreldes loodushoidlikumad. Kulusid on eriti oluline kaaluda riigihangete puhul, et avaliku sektori kulutused oleksid õigustatud. Liikmesriike 

tuleks julgustada tegema valikuid, mis on kulutõhusad pikas perspektiivis ja kooskõlas üldiste poliitiliste suundumustega. 

Sellise lähenemisviisi puhul tuleks arvesse võtta toote paigaldamisega seotud esmast kulu, toote eeldatavat kasutusiga (kujutise 

reprodutseerimise seadmete puhul loetakse keskmiseks kasutuseaks viit aastat) ja kasutamiskulusid, sealhulgas tindi- ja/või tooneritarvikute 

ning elektrikulu. Kasutamiskulud on peamiselt seotud kulumaterjalide (tindi- ja toonerikassetid) ostmisega ja teisejärguliselt ka elektrienergia 

tarbimisega ning need kulud on palju suuremad, kui kujutise reprodutseerimise seadme algne ostuhind. 
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Nagu kõigi elektrit tarbivate toodete puhul on üldiselt kasulikum osta energiatõhusaid mudeleid, sellega vähendatakse hoolduskulusid ning ka 

mõju keskkonnale. Üldiselt mõjutab toote energiatõhusus selle müügihinda suhteliselt vähe, ka siis kui mudel kuulub turul 25 % kõige tõhusama 

hulka. 

 

Järgnevalt on esitatud mõned arvutused paberi kokkuhoiu kohta, mis saavutatakse kahepoolse printimisega kahte liiki printerite puhul: 

 
Tabel 1 Kahepoolse printimisega aasta jooksul saavutatud kokkuhoid (2005. aasta andmed) Allikas: ETT ettevalmistav uuring 
„Kujutise reprodutseerimise seadmed” (4. osa)  

Printeri liik Kujutist minutis Lehekülge päevas Päeva aastas Hind lehekülje kohta 

(eurodes) 2 

Kahepoolse printimisega 

saavutatud kokkuhoid 

(eurodes) 

Elektrofotograafiline 15 101 260 0,012 157,56 

Elektrofotograafiline 26  335 260 0,012 527,28 

Elektrofotograafiline 30 450 260 0,012 702 

Jugatrükk, bürooprinter 15 16,6 260 0,012 25,9 

Jugatrükk, koduprinter 4  3,1 260 0,012 4,8 

 

Kahepoolse printimisega aasta jooksul saavutatav eeldatav kokkuhoid võrreldes ühepoolse printimisega ühe elektrofotograafilise printeri kohta, 

mis prindib 15 kujutist minutis, arvutatakse järgmiselt: 

kahepoolse printimisega aasta jooksul saavutatav kokkuhoid = (101 lehekülge päevas * 260 päeva) /2 * 0,012 eurot = 157,56 eurot aastas  

Eespool esitatud arvutuste kohaselt on elektrofotograafilise printeri puhul saavutatav kokkuhoid märkimisväärne, kui ühepoolse printimise 

asemel kasutada alati kahepoolset. Ka jugatrükiga bürooprinteri puhul saavutatakse oluline kokkuhoid. Kokkuhoid on veelgi suurem kui printida 

mitu kujutist ühele lehele (vt tehniline kirjeldus nr 2). 

 
                                                 
2 Hind ei sisalda tindi ja tooneri hinda 
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On välja arvutatud,3 et võrreldes Energy Stari energiatõhususnõuete praeguse versiooniga, on turuleviidud kujutise reprodutseerimise 

seadmed, mis vastavad versiooni 2.0 kriteeriumidele, keskmiselt 44 % energiatõhusamad kui tavapärased mudelid. Selliste seadmete 

kasutamisel on elektrikulud väiksemad, kui vähem energiatõhusate mudelite puhul. 

 

Arvutuste kohaselt on väidetud, et kui kõik Ameerika Ühendriikide turul (Euroopa Liiduga võrreldav turg), aasta jooksul müüdud kujutise 

reprodutseerimise seadmed vastaksid Energy Stari energiatõhususnõuete versiooni 2.0 kriteeriumidele, väheneks elektrikulu 1,7 miljardi dollari 

võrra ning kasvuhoonegaaside aastaheite vähenemine oleks samaväärne 240 tuhande auto aastaheitega. 

 

ELi Energy Stari veebilehel on kasulik vahend, mille abil saab arvestada võimalikku rahalist säästu energiatõhusama toote ostmise korral: 

http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Arvutused põhinevad andmetel, mis saadi kujutise reprodutseerimise seadmete puhul Energy Stari energiatõhususnõuete versiooni 2.0 kohaldamisega 
saavutatava kokkuhoiu analüüsimisel (märts 2013). 
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