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ErP rendeletek hatálya

Minimum követelmények
813/2013/EU
814/2013/EU

Energiacímkézés
811/2013/EU
812/2013/EU

Kazánok
(gáz, olaj, elektromos)

400 kW-ig 70 kW-ig

Hőszivattyúk 400 kW-ig 70 kW-ig

Kombinált hő- és 
áramtermelők

400 kW-ig
< 50 kW elektr

70 kW-ig
< 50 kW elektr

Vízmelegítők
(elektr., gáz, szolár, 
hősziv.)

400 kW-ig 70 kW-ig

Tárolók 2000 literig 500 literig

Rendszercsomagok - 70 kW-ig



A rendeletek által előírt kötelezettség

811/2013/EU, 4. cikk, (4) 
„a) a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és 
napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére 
vonatkozó ajánlat tartalmazza – amennyiben alkalmazható – a csomag 
átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok melletti 
szezonális helyiségfűtési hatásfokát, vízmelegítési hatásfokát, szezonális 
helyiségfűtési energiahatékonysági osztályát és vízmelegítési 
energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 4. 
pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek
megfelelően kiállítva a IV. melléklet 6. pontjában meghatározott 
termékismertető adatlapot;”
HU L 239/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.6.



ErP szerinti rendszercsomagok

+

Kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet szabályozóból és napenergia 
készülékből álló csomagok

+

+ +

Class I – Class VIII
1% – 5%



ErP szerinti rendszercsomagok

+

Vízmelegítőből és napenergia készülékből álló csomagok

+ +



A csomag hatékonyságának számítása (fűtés)



Napenergia hozzájárulás számítása (fűtés)

III = 294 / (11 x Prated) IV = 115 / (11 x Prated) 40 K; 1000 W/m2



A csomag hatékonyságának számítása (vízmelegítés)



Napenergia hozzájárulás számítása (vízmelegítés)

II = 220 x Qref / Qnonsol III = Qaux x 2.5/(220 x Qref) 

Qaux = (solpump × solhrs + solstandby × 24 × 365)/1000



Szolár vízmelegítő (napenergia készülék), energiacímke



Szolár rendszercsomagok, energiacímke



Szolár rendszercsomagok

HGK 24 kondenzációs gázkazán
DTS92 RF szobatermosztát
2 db M4-200 síkkollektor
AQ STA 300C szolár tároló
FlowSol S HE CSPlus szolár állomás
Tartószerkezet BRF-2 ME cseréptetőre
4 db G tartó (tetőkampó)
Szolár tágulási tartály 18 lit
10 kg Szuperzöld fagyálló folyadék
Termosztatikus keverő- + visszacsapó szelep
2 db Átm. 22-22 ropp toldóidom
4 db KM - 22x3/4” egyenes idom
Szolár kézi légtelenítő (forrasztható d18)

Rendszerábra A csomag tartalma



A csomag hatékonyságának számítása

Qnonsol=1218 kWh/a



Szolár rendszercsomagok, energiacímke



Szolár rendszercsomagok

Rendszerábra

A csomag tartalma HGK 24 kondenzációs gázkazán
DTS92 RF szobatermosztát
3 db M4-200 síkkollektor
PT 500CF kombi puffertároló
FlowSol S HE CSPlus szolár állomás
Tartószerkezet BRF-1 ME cseréptetőre
Tartószerkezet BRF-2 ME cseréptetőre
8 db G tartó (tetőkampó)
Szolár tágulási tartály 25 lit
20 kg Szuperzöld fagyálló folyadék
Termosztatikus keverő- + visszacsapó szelep
4 db Átm. 22-22 ropp toldóidom
4 db KM - 22x3/4” egyenes idom
Szolár kézi légtelenítő (forrasztható d18)



A csomag hatékonyságának számítása

Qnonsol=925 kWh/a



Szolár rendszercsomagok, energiacímke



Szolár rendszercsomagok

Rendszerábra A csomag tartalma

Z120 EK-1 elektromos forróvíztároló
3 db M4-200 síkkollektor
STA 300C HMV tároló
FlowSol S HE CSPlus szolár állomás
Tartószerkezet BRF-1 ME cseréptetőre
Tartószerkezet BRF-2 ME cseréptetőre
8 db G tartó (tetőkampó)
Szolár tágulási tartály 25 lit
20 kg Szuperzöld fagyálló folyadék
Termosztatikus keverő- + visszacsapó szelep
4 db Átm. 22-22 ropp toldóidom
4 db KM - 22x3/4” egyenes idom
Szolár kézi légtelenítő (forrasztható d18)



A csomag hatékonyságának számítása

Qnonsol=925 kWh/a



… kiegészítő hőszivattyúval



… kiegészítő hőszivattyúval

Qnonsol=2700 kWh/a



Köszönöm a figyelmet!

www.hajdurt.hu
misinko.sandor@hajdurt.hu


