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ErP rendeletek hatErP rendeletek hatáályalya

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

Hıszivattyúk 400 kW-ig 70 kW-ig

Kombinált hı- és 
áramtermelık

400 kW-ig
< 50 kW elektr

70 kW-ig
< 50 kW elektr

Vízmelegítık
(elektr., gáz, szolár, 
hısziv.)

400 kW-ig 70 kW-ig

Tárolók 2000 literig 500 literig

Rendszercsomagok - 70 kW-ig



ErP szerinti rendszercsomagokErP szerinti rendszercsomagok

+

Kombinált főtıberendezésbıl, hımérséklet szabályozóból és napenergia 
készülékbıl álló csomagok

+

+ +

Class I – Class 
VIII

1% – 5%



ErP szerinti rendszercsomagokErP szerinti rendszercsomagok

+

Vízmelegítıbıl és napenergia készülékbıl álló csomagok

+ +



HGK Smart, HGK kondenzHGK Smart, HGK kondenzáácicióós kazs kazáánoknok

- ηs = 93-94 %
- 18, 23, 26, 28, 32, 41 + kaszkádban 

300-400 kW főtési teljesítmény
- hamarosan távvezérlési lehetıség
- a kazán már alkalmas rá
- mobil alkalmazás felhasználónak 

/szerelınek

HGK Smart 24, 28, 36
HGK 24, 28, 36, 47



SzezonSzezonáális helyislis helyiséégfgfőőttéési hatsi hatáásfoksfok

ηs=ηson−ΣF(i)

ηson = 0,85 × η1 + 0,15 × η4
η1 – 30 % teljesítményen
η4 – 100 % teljesítményen

ΣF(i)= F1+F2+F3+F4

ΣF(i) = korrekciós tényezık összege

F1 = hım. szabályozó
F1 = vill. segédenergia
F1 = készenléti hıveszteség
F1 = gyújtóégı fogy.

93-94 %

97-98 %

~ 4,3 %

3 %
~ 1,0-1,2 %
~ 0,2 %
0



VVíízmelegzmelegííttıı mmééretekretek

4772391198469271062max.vízm. (l)

96481610106542max.térfá.(l/min,60ºC)

4XL3XLXXLXLLMSXSXXS

93,5246,7624,5319,0711,6555,8452,102,102,10Qref (kWh)
8x’M’ 16x’M’

55ºC35ºC40ºC

55ºC

55ºC

55ºC
55ºC

55ºC

55ºC

Konyhai csap (oC)
Zuhanyzás
Kádfürdı
Kádfürd+zuh(egyidejő)

55ºC



VVíízmelegzmelegííttéési csapolsi csapoláási profilok si profilok éés vs víízmelegzmelegííttéési hatsi hatáásfoksfok

55ºC

55ºC

40ºC

Tm=40°C 
6 l/min Tm=40°C 

6 l/min

3,6 l/min
Tm=10 °C 

3,6 l/min
Tm=10 °C 

Tm=10 °C 
Ha nincs feltüntetve,
akkor Tm=25 °C 
Átfolyás 3 l./min

55ºC

= csúcs T 55 oC

Tm= minimum T használat elıtt

CC – Uniós energiatermelési hatékonyságot
tükrözı becsült együttható

CC = 2,5



VVíízmelegzmelegííttıık vk víízmelegzmelegííttéési hatsi hatáásfokasfoka



ZZ……EK elektromos tEK elektromos táárolrolóós vs víízmelegzmelegííttııkk

- ηWH = 36-38 % (CC=2,5)
- 30-200 literes kivitelben

Z 30-200 EK-1



GB gGB gááztztüüzelzelééssőő ttáárolrolóós vs víízmelegzmelegííttııkk

- ηWH = 67-77 %
- 80-120-150 literes kivitelben
- kéményes, kémény nélküli kivitel

GB 80-150 .1
GB 80-150 .2



HB hHB hııszivattyszivattyúús ts táárolrolóós vs víízmelegzmelegííttıı

- ηWH = 79-99 % (CC=2,5)
- 200-300 literes kivitelben
- hıcserélıvel, hıcs. nélkül
- passzívházhoz is

HB 200, 300
HB 200, 300 C
HB 300 C1



STA HMV tSTA HMV táárolrolóókk

- ηWH = -
- napkollektorral vízmelegítı
- hıveszteség W-ban
- 200-1000 literes kivitelben

STA 200-1000 C
STA 200-1000 C2

2017.09.26



Napenergia hozzNapenergia hozzáájjáárulruláás szs száámmííttáása (fsa (főőttéés)s)

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



Napenergia hozzNapenergia hozzáájjáárulruláás szs száámmííttáása (vsa (víízmelegzmelegííttéés)s)

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

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



SzolSzoláár rendszercsomagok, energiacr rendszercsomagok, energiacíímkemke



SzolSzoláár rendszercsomagokr 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 hatA csomag hatéékonyskonysáággáának sznak száámmííttáásasa

Qnonsol=1218 kWh/a



SzolSzoláár rendszercsomagok, energiacr rendszercsomagok, energiacíímkemke



SzolSzoláár rendszercsomagokr 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 hatA csomag hatéékonyskonysáággáának sznak száámmííttáásasa

Qnonsol=925 kWh/a



SzolSzoláár rendszercsomagok, energiacr rendszercsomagok, energiacíímkemke



SzolSzoláár rendszercsomagokr 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 hatA csomag hatéékonyskonysáággáának sznak száámmííttáásasa

Qnonsol=925 kWh/a



SzolSzoláár vr víízmelegzmelegííttıı (napenergia k(napenergia kéészszüülléék), energiack), energiacíímkemke



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

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


