
A BIZOTTSÁG 814/2013/EU RENDELETE 

(2013. augusztus 2.) 

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló 
tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő 

végrehajtásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke 
(1) bekezdésére, 

a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs 
fórummal folytatott konzultációt követően, 

mivel: 

(1) A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles 
megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek 
környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek 
az eladások száma és a kereskedelem volumene szem
pontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak 
a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása 
a tervezés révén túlzott költségek nélkül nagymértékben 
javítható. 

(2) A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdé
sében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezet
tudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal 
folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt 
körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni 
az olyan termékekre (így például a vízmelegítő berende
zésekre) vonatkozóan, amelyek nagy lehetőségeket 
kínálnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
költséghatékony csökkentésére. 

(3) A Bizottság előkészítő vizsgálatot folytatott a jellemzően 
a háztartásokban és a kereskedelmi ágazatban használt 
vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok műszaki, 
környezeti és gazdasági hatásairól. A Bizottság e vizs
gálatot az Unió és a harmadik országok érdekeltjeivel 
és érintettjeivel együttműködve végezte, az eredményeket 
pedig nyilvánosan elérhetővé tette. 

(4) A vízmelegítők e rendelet alkalmazásában jelentősnek 
minősülő környezeti hatása a használat közbeni energia
fogyasztás és (a hőszivattyús vízmelegítők esetében) a 
hangteljesítményszint. A fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő 
vízmelegítők tekintetében ezenkívül lényeges környezeti 
hatást jelent a nitrogén-oxid-kibocsátásra, a szén-mono
xid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra. A 

melegvíz-tároló tartályok fontos környezeti hatása a 
hőtárolási veszteség miatti energiafogyasztás. 

(5) A szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsá
tásra vonatkozóan nem helyénvaló a környezettudatos 
tervezés területén követelményeket megállapítani, mivel 
nem állnak még rendelkezésre megfelelő európai mérési 
módszerek. E mérési módszerek kidolgozására való tekin
tettel a Bizottság megbízta az európai szabványügyi szer
vezeteket, hogy e rendelet felülvizsgálata során mérle
geljék az említett szennyezőanyag-kibocsátásra vonatko
zóan a környezettudatos tervezés területén alkalmazható 
követelmények meghatározásának lehetőségét. A vízmele
gítők szén-monoxid-kibocsátására és szénhidrogén-kibo
csátására vonatkozóan a környezettudatos tervezés terü
letén megállapított követelményeket tartalmazó nemzeti 
rendelkezések az alkalmazandó uniós követelmények 
hatálybalépéséig tarthatók fenn. Ez az intézkedés nem 
érinti a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. 
november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv ( 2 ) rendelkezéseit, amelyek az egészségvé
delem és a biztonság érdekében korlátozzák a gázüzemű 
berendezések égéstermékeit. 

(6) Az előkészítő vizsgálat tanúsága szerint a vízmelegítők és 
melegvíz-tároló tartályok esetében nem szükséges köve
telményeket előírni a 2009/125/EK irányelv I. mellékle
tének 1. részében felsorolt egyéb, a környezettudatos 
tervezéshez kapcsolódó paraméterek vonatkozásában. A 
vizsgálat különösképpen a napjainkban az európai 
épületek fűtésére használt hőszivattyús vízmelegítőkben 
alkalmazott hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatású
gáz-kibocsátást nem találta jelentősnek. A Bizottság e 
rendelet felülvizsgálata során ismét mérlegeli majd, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátással kapcsolatban 
helyénvaló-e a környezettudatos tervezés területén köve
telményeket megállapítani. 

(7) E rendelet hatályát egyes olyan vízmelegítőkre kell korlá
tozni, amelyek kifejezetten meleg ivó- és szanitervíz 
biztosítására szolgálnak. 

(8) Az elsősorban (több mint 50 %-ban) biomasszából előál
lított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használa
tára tervezett vízmelegítők sajátos műszaki jellemzőkkel 
rendelkeznek, és további műszaki, gazdasági és környe
zetvédelmi elemzéseket igényelnek. Ezen elemzések ered
ményeitől függően a későbbiekben szükség szerint az 
ilyen típusú vízmelegítők környezettudatos tervezésére 
vonatkozóan is kell követelményeket meghatározni.
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(9) A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves energi
afogyasztása 2005-ben becslések szerint 2 156 PJ 
(51 Mtoe) volt az Unióban, ami 124 Mt CO 2 -kibocsá
tásnak felel meg. Konkrét intézkedések hiányában az 
éves energiafogyasztás 2020-ban várhatóan 2 243 PJ 
lesz. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok éves 
nitrogén-oxid-kibocsátása 2005-ben becslések szerint 
559 kt SO x -egyenérték volt az Unióban. Konkrét intéz
kedések hiányában az éves kibocsátás 2020-ban várha
tóan 603 kt SO x -egyenérték lesz. 

(10) Az előkészítő vizsgálat szerint a vízmelegítők által az 
üzemeltetés során elfogyasztott energia és kibocsátott 
nitrogén-oxid mennyisége jelentős mértékben csökkent
hető. A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok energi
afogyasztása mérsékelhető meglévő, költséghatékony, 
szabadalmi oltalmat nem élvező technológiák alkalmazá
sával, ami egyúttal e termékek beszerzésének és üzemel
tetésének összköltségeit is csökkenti. 

(11) Az e rendeletben a környezettudatos tervezés területén, 
valamint a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, 
valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből 
álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekinte
tében történő kiegészítéséről szóló, 2013. február 18-i 
812/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rende
letben ( 1 ) megállapított követelmények 2020-ig együt
tesen előreláthatólag évi 450 PJ (11 Mtoe) energiameg
takarítást (ami megközelítőleg 26 Mt CO 2 -kibocsátásnak 
felel meg), valamint az éves nitrogén-oxid-kibocsátás 
közel 130 kt SO x -egyenértékkel való csökkenését ered
ményezik majd az intézkedések hiányában beálló hely
zethez képest. 

(12) A környezettudatos tervezés követelményei az egész 
Európai Unión belül harmonizálják a vízmelegítők ener
giafogyasztására, hangteljesítményszintjére és nitrogén- 
oxid-kibocsátására, valamint a melegvíz-tároló tartályok 
állandó veszteségére vonatkozó követelményeket, és 
ilyen módon hatékonyabbá teszik a belső piac működé
sét, és javítják az említett termékek környezeti teljesítmé
nyét. 

(13) A környezettudatos tervezés követelményei a végfelhasz
náló szempontjából nem befolyásolhatják a vízmelegítők 
vagy melegvíz-tároló tartályok működését vagy megfizet
hetőségét, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az 
egészségre, a biztonságra vagy a környezetre. 

(14) A környezettudatos tervezés követelményeit fokozatosan 
indokolt bevezetni, hogy a gyártóknak elegendő idejük 
legyen termékeik e rendelet követelményeihez való 
hozzáigazítására. Ezen idő megállapításakor indokolt 
tekintettel lenni a gyártóknál – különösen a kis- és 
középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint 
arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb 
teljesüljenek. 

(15) A termékparaméterek mérését és kiszámítását olyan 
megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel 
kell elvégezni, amelyek figyelembe veszik az általánosan 
elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket, 
ideértve – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – az 
európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 
1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 
I. mellékletében meghatározott eljárások szerint az 
európai szabványügyi szervezetek által a Bizottság kéré
sére elfogadott harmonizált szabványokat. 

(16) A 2009/125/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban e rendelet meghatározza az alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárásokat. 

(17) A megfelelőségi ellenőrzések előmozdítása érdekében a 
gyártóknak a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékle
tében említett műszaki dokumentációban információkkal 
kell szolgálniuk, amennyiben az ilyen információk az e 
rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolato
sak. 

(18) A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok környezeti 
hatásainak további mérséklése érdekében a gyártóknak 
megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk a szétszereléshez, 
az újrafeldolgozáshoz, illetve az ártalmatlanításhoz. 

(19) Az e rendeletben megállapított, jogilag kötelező követel
mények mellett meg kell határozni a legjobb elérhető 
technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket, 
hogy a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok élet
ciklus alatti környezeti teljesítményére vonatkozó infor
mációk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen 
hozzáférhetőek legyenek. 

(20) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban 
vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekez
dése értelmében létrehozott bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Tárgy és hatály 

(1) Ez a rendelet a legfeljebb 400 kW mért hőteljesítményű 
vízmelegítők és a legfeljebb 2 000 liter tárolási térfogatú meleg
víz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó 
forgalombahozatali, illetve üzembehelyezési követelményeket 
állapítja meg, ideértve azokat az ilyen típusú berendezéseket 
is, amelyek a 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 
2. cikke értelmében vízmelegítőből és napenergia-készülékből 
álló csomagba vannak beépítve.
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(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó: 

a) a kifejezetten a főként biomasszából előállított gáznemű 
vagy folyékony tüzelőanyagok használatára tervezett 
vízmelegítőkre; 

b) a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre; 

c) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 
hatálya alá tartozó vízmelegítőkre; 

d) a 813/2013/EU bizottsági rendelet ( 2 ) 2. cikkében meghatá
rozott kombinált fűtőberendezésekre (a fűtőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó rendelet száma és 
lábjegyzetben található HL-hivatkozása a Hivatalos Lapban 
való kihirdetés előtt illesztendő be); 

e) azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább 
a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott, a legalacso
nyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak; 

f) a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmele
gítőkre; 

g) a vízmelegítőkhöz készült, a megegyező hőfejlesztő berende
zések és vízmelegítőházak helyettesítésére 2018. január 1. 
előtt forgalomba hozott hőfejlesztő berendezésekre és az e 
hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőhá
zakra. A helyettesítő terméken vagy csomagolásán egyértel
műen fel kell tüntetni, hogy azt milyen típusú vízmelegítőbe 
történő beszerelésre szánják. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatá
rozásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában: 

1. „vízmelegítő”: olyan készülék, amely 

a) külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik; 

b) adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, 
meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő 
előállítása céljából hőt fejleszt és ad át; és 

c) egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel rendelkezik; 

2. „hőfejlesztő berendezés”: a vízmelegítő azon része, amely az 
alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználá
sával hőt fejleszt: 

a) fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok 
égetése; 

b) az áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő 
hőhatásának (Joule-hatás) felhasználása; 

c) hulladékhő, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert 
környezeti hő összegyűjtése, 

ahol a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezések és az e 
hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmelegítőházak is 
vízmelegítőnek minősülnek; 

3. „vízmelegítőház”: a vízmelegítőnek a hőfejlesztő berendezés 
csatlakoztatására szolgáló része; 

4. „mért hőteljesítmény”: a vízmelegítő kW-ban kifejezett, fűtés 
közben, standard mérési körülmények között mérhető, 
névleges hőteljesítménye; 

5. „tárolási térfogat” (V): a melegvíz-tároló tartály vagy tárolós 
vízmelegítő literben kifejezett, névleges térfogata; 

6. „standard mérési körülmények”: a vízmelegítők mért hőtel
jesítményének, vízmelegítési hatásfokának, hangteljesítmény
szintjének és nitrogén-oxid-kibocsátásának, valamint a 
melegvíz-tároló tartályok állandó veszteségének megállapítá
sakor uralkodó üzemi körülmények; 

7. „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű 
anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó 
iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultú
rából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és 
maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része; 

8. „biomasszából előállított tüzelőanyag”: biomasszából nyert, 
gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag; 

9. „fosszilis tüzelőanyag”: fosszilis eredetű, gáznemű vagy 
folyékony tüzelőanyag; 

10. „hagyományos vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely 
fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égeté
sével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule- 
hatás használatával hőt fejleszt; 

11. „hőszivattyús vízmelegítő”: olyan vízmelegítő, amely hulla
dékhőt, illetve a levegőből, a vízből vagy a talajból nyert 
környezeti hőt használja hőfejlesztésre;
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12. „napenergiával működő vízmelegítő”: egy vagy több napkol
lektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályok
kal, hőfejlesztő berendezésekkel, adott esetben a kollektor
körben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatré
szekkel felszerelt vízmelegítő, amely egy egységként kerül 
forgalomba; 

13. „melegvíz-tároló tartály”: olyan edény, amely vízmelegítésre, 
illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, 
ideértve az esetleges adalékanyagokat is, és – esetlegesen egy 
vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve – nem 
rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel; 

14. „tartalék merülő fűtőbetét”: olyan, a Joule-hatáson alapuló 
ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartály
nak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a 
karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely 
napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és 
akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás 
nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez; 

15. „vízmelegítési hatásfok” (η wh ): a vízmelegítő által biztosított 
hasznos energia és az előállításához szükséges energia 
százalékban kifejezett aránya; 

16. „hangteljesítményszint” (L WA ): beltéri, illetve kültéri, 
A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke; 

17. „állandó veszteség” (S): a melegvíz-tároló tartályból adott 
víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény 
W-ban kifejezett értéke; 

18. „átváltási együttható” (CC): a 2012/27/EU európai parla
menti és tanácsi irányelvben ( 1 ) említett átlagosan 40 %-os 
uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző becsült 
együttható, amelynek értéke CC = 2,5. 

Az I. melléklet a II–VI. melléklet alkalmazásában további fogal
makat határoz meg. 

3. cikk 

A környezettudatos tervezés követelményei, időütemezés 

(1) A vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok környezettu
datos tervezésére vonatkozó követelményeket a II. melléklet 
ismerteti. 

(2) A környezettudatos tervezésre vonatkozó egyes követel
ményeket a következő időütemezésnek megfelelően kell alkal
mazni: 

a) 2015. szeptember 26-tól: 

i. a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. a), 
1.2., 1.3., 1.4. és 1.6. pontjában meghatározott követel
ményeknek; 

ii. a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. 
melléklet 2.2. pontjában meghatározott követelmények
nek; 

b) 2017. szeptember 26-tól: 

i. a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. b) 
pontjában meghatározott követelményeknek; 

ii. a melegvíz-tároló tartályoknak meg kell felelniük a II. 
melléklet 2.1. pontjában meghatározott követelmények
nek; 

c) 2018. szeptember 26-tól: 

i. a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.1. c) 
pontjában meghatározott követelményeknek; 

ii. a vízmelegítőknek meg kell felelniük a II. melléklet 1.5. a) 
pontjában meghatározott követelményeknek. 

(3) A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények 
teljesülését a III. és IV. mellékletben megállapított követelmé
nyeknek megfelelő mérések és számítások alapján kell ellen 
őrizni. 

4. cikk 

A megfelelőség értékelése 

(1) A 2009/125/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének alkal
mazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv 
IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzést vagy 
az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási 
rendszert kell alkalmazni. 

(2) A megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki doku
mentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. mellékletének 
1.6. pontjában meghatározott termékinformációkat. 

5. cikk 

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok 

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett 
piacfelügyeleti vizsgálatoknak az e rendelet II. mellékletében 
megállapított követelmények teljesítése érdekében történő elvég
zésekor a tagállami hatóságok az e rendelet V. mellékletében 
előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák. 

6. cikk 

Indikatív referenciaértékek 

Az e rendelet hatálybalépésekor forgalomban lévő, legjobb telje
sítményű vízmelegítőkre és melegvíz-tároló tartályokra vonat
kozó indikatív referenciaértékeket a VI. melléklet határozza meg.
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7. cikk 

Felülvizsgálat 

(1) A Bizottság ezt a rendeletet a vízmelegítők és melegvíz- 
tároló tartályok területén tapasztalt technológiai fejlődés 
fényében felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit legkésőbb 
e rendelet hatálybalépését követően öt évvel a környezettudatos 
tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja. A felülvizs
gálatnak különösen a következő szempontokat kell mérlegelnie: 

a) a hűtőközegekhez kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsá
tásra vonatkozó tervezési követelmények megállapításának 
megfelelősége a környezettudatos tervezés területén; 

b) a szén-monoxid-kibocsátásra és a szénhidrogén-kibocsátásra 
vonatkozóan a környezettudatos tervezés területén esetleg 
bevezetendő követelmények szintje a kidolgozás alatt álló 
mérési módszerek alapján; 

c) a nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó szigorúbb követel
mények megállapításának megfelelősége a környezettudatos 
tervezés területén; 

d) a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony 
vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmele
gítők környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmé
nyek megállapításának megfelelősége; 

e) az átváltási együttható értékének érvényessége; 

f) a harmadik felek általi tanúsítás megfelelősége. 

(2) A Bizottság ezt a rendeletet a vízmelegítők területén 
tapasztalt technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja, és a 

felülvizsgálat eredményeit legkésőbb e rendelet hatálybalépését 
követően három évvel a környezettudatos tervezéssel foglalkozó 
konzultációs fórum elé tárja. Ennek a felülvizsgálatnak annak 
vizsgálatára kell szorítkoznia, hogy indokolt-e a környezettu
datos tervezés területén a vízmelegítők különböző típusaira 
vonatkozóan eltérő követelményeket megállapítani. 

8. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

(1) A tagállamok 2015. szeptember 26-ig engedélyezhetik 
olyan vízmelegítők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helye
zését, amelyek a vízmelegítési hatásfok és a hangteljesítmény
szint tekintetében megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatá
lyos nemzeti rendelkezéseknek. 

(2) A tagállamok 2018. szeptember 26-ig engedélyezhetik 
olyan vízmelegítők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helye
zését, amelyek a nitrogén-oxid-kibocsátás tekintetében 
megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti 
rendelkezéseknek. 

(3) A tagállamok 2017. szeptember 26-ig engedélyezhetik 
olyan melegvíz-tároló tartályok forgalomba hozatalát és/vagy 
üzembe helyezését, amelyek a hőtárolási veszteség tekintetében 
megfelelnek az e rendelet elfogadásakor hatályos nemzeti 
rendelkezéseknek. 

9. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2013. augusztus 2-án. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET 

Fogalommeghatározások a II–VI. melléklethez 

A II–VI. melléklet alkalmazásában: 

1. „tárolós vízmelegítő”: egyetlen lakóingatlanban elhelyezett, melegvíz-tároló tartállyal vagy tartályokkal, hőfejlesztő 
berendezéssel vagy berendezésekkel, valamint esetleg egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő; minden vízmelegítő 
megfelel legalább egy terhelési profilnak; 

2. „terhelési profil”: a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; 

3. „vízvétel”: a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a 
csúcshőmérsékletnek a III. melléklet 1. táblázatában meghatározott együttese; 

4. „hasznos vízáramlási sebesség” (f): az a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb 
áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához; 

5. „hasznos vízhőmérséklet” (T m ): az a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, 
amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához; 

6. „hasznos energiatartalom” (Q tap ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a 
hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos 
vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma; 

7. „a meleg víz energiatartalma”: a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos 
hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata; 

8. „csúcshőmérséklet” (T p ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő 
legkisebb vízhőmérséklet; 

9. „referenciaenergia” (Q ref ): a III. melléklet 1. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott 
vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege; 

10. „legnagyobb terhelési profil”: a vízmelegítő által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre 
vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil; 

11. „névleges terhelési profil”: a megfelelőségértékeléshez alkalmazott terhelési profil; 

12. „napi villamosenergia-fogyasztás” (Q elec ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott 
energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége; 

13. „napi tüzelőanyag-fogyasztás” (Q fuel ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott 
tüzelőanyag bruttó fűtőértékkel (GCV) kWh-ban kifejezett mennyisége; 

14. „bruttó fűtőérték” (GCV): a tüzelőanyag egységnyi mennyisége által az oxigénnel való teljes elégetéskor és az égés
termékek környezeti hőmérsékletbe való visszatérésekor felszabaduló teljes hőmennyiség, amely tartalmazza az 
esetlegesen a tüzelőanyagban lévő vízgőzből és a tüzelőanyagban található hidrogén égésekor keletkező vízgőzből 
származó kondenzációs hő mennyiségét is; 

15. „intelligens vezérlő”: olyan készülék, amely az energiafogyasztás mérséklése érdekében automatikusan az egyedi 
felhasználási körülményekhez igazítja a vízmelegítési folyamatot; 

16. „intelligens vezérlési megfelelőség” (smart): jelzi, hogy az intelligens vezérlővel felszerelt vízmelegítő megfelel-e a IV. 
melléklet 4. pontjában meghatározott kritériumnak; 

17. „intelligens vezérlési tényező” (SCF): a vízmelegítési hatásfoknak az intelligens vezérlésnek köszönhetően a III. 
melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint elért javulása; 

18. „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Q elec,week,smart ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő 
vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, végső energiafogyasztásra vonat
kozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;
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19. „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel” (Q fuel,week,smart ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő 
vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, GCV-re vonatkozóan kWh-ban 
kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása; 

20. „heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Q elec,week ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő 
vízmelegítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, végső energiafogyasztásra vonat
kozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása; 

21. „heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül” (Q fuel,week ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmele
gítőnek a III. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint mért, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett 
heti tüzelőanyag-fogyasztása; 

22. „környezeti korrekciós tényező” (Q cor ): az a kWh-ban megadott tényező, amely figyelembe veszi, hogy a vízmelegítő 
nem állandó hőmérsékletű helyen található; 

23. „készenléti hőveszteség” (P stby ): a hőszivattyús vízmelegítők kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzem
módokban; 

24. „40 °C-os kevert víz” (V40): az a literben kifejezett 40 °C-os vízmennyiség, amely a vízmelegítő kimenetén 40 °C-os 
hőmérséklet felett kibocsátott meleg vízzel azonos hőtartalommal (entalpiával) rendelkezik; 

25. „átlagos éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok; 

26. „éves energiafogyasztás” (Q tota ): a napenergiával működő vízmelegítő elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan 
kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves energiafogyasztása; 

27. „nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás” (Q nonsol ): (elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan 
kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyag hozzájárulása a 
napenergiával működő vízmelegítő hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a 
napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére; 

28. „napkollektor”: olyan eszköz, amely elnyeli a teljes napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó 
folyadéknak; fő jellemzői az apertúrafelület, az optikai hatásfok, az elsőfokú hőveszteségi együttható, a másodfokú 
hőveszteségi együttható és a beesésiszög-módosító; 

29. „teljes napsugárzás”: a Föld felszínét déli irányból érő, a kollektor síkjára 45 fokban érkező, közvetlen és szórt 
napenergia W/m 2 -ben kifejezett teljes erőssége; 

30. „apertúrafelület” (A sol ): az a m 2 -ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált 
napsugárzás éri a napkollektort; 

31. „optikai hatásfok” (η 0 ): a napkollektor hatásfoka, ha a napkollektorban lévő folyadék középhőmérséklete egyenlő a 
környezeti hőmérséklettel; 

32. „elsőfokú hőveszteségi együttható” (a 1 ): a napkollektor W/(m 2 K) értékben kifejezett hőveszteség-együtthatója; 

33. „másodfokú hőveszteségi együttható” (a 2 ): az elsőfokú hőveszteségi együttható hőmérsékletfüggését mérő, W/(m 2 K 2 ) 
értékben kifejezett együttható; 

34. „beesésiszög-módosító” (IAM): a napkollektor adott beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítményének és a 0 
fokos beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítménynek az aránya; 

35. „beesési szög”: a nap iránya és a napkollektor beesési területére merőleges irány által bezárt szög; 

36. „napenergiával működő melegvíz-tároló tartály”: egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló meleg
víz-tároló tartály; 

37. „hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka” (η wh,nonsol ): a napenergiával működő vízmelegítő részét képező hőfej
lesztő berendezés vízmelegítési hatásfokának átlagos éghajlati viszonyok között és naphőbetáplálás nélkül megálla
pított százalékos értéke;
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38. „segédenergia-fogyasztás” (Q aux ): a napenergiával működő vízmelegítőnek a szivattyú áramfogyasztásából és a készen
léti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia- 
fogyasztása; 

39. „szivattyú áramfogyasztása” (solpump): a napenergiával működő vízmelegítő kollektorkörében található szivattyú W- 
ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása; 

40. „készenléti áramfogyasztás” (solstandby): a napenergiával működő vízmelegítő W-ban kifejezett, mért villamosenergia- 
fogyasztása nem üzemelő hőfejlesztő berendezés esetében; 

41. „egyenértékű modell”: forgalomba hozott olyan modell, amelynek a II. melléklet szerinti, az adott esetre alkalma
zandó termékinformációs követelmények alapján megállapított műszaki paraméterei megegyeznek egy másik, ugyan
azon gyártó által forgalomba hozott modellével.
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II. MELLÉKLET 

A környezettudatos tervezés követelményei 

1. A VÍZMELEGÍTŐK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. A vízmelegítési hatásfokra vonatkozó követelmények 

a) 2016. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: 

Névleges terhelési profil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Vízmelegítési hatásfok 22 % 23 % 26 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 32 % 

Emellett azon vízmelegítők 
esetében, amelyeknél a smart 
névleges értéke 1: a névleges 
terhelési profillal vizsgált, 
smart = 0 értékre vonatkozóan 
kiszámított vízmelegítési hatás
fok 

19 % 20 % 23 % 23 % 27 % 27 % 27 % 28 % 28 % 28 % 

b) 2017. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: 

Névleges terhelési profil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Vízmelegítési hatásfok 32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 37 % 37 % 37 % 38 % 

Emellett azon vízmelegítők 
esetében, amelyeknél a smart 
névleges értéke 1: a névleges 
terhelési profillal vizsgált, 
smart = 0 értékre vonatkozóan 
kiszámított vízmelegítési 
hatásfok 

29 % 29 % 29 % 29 % 33 % 34 % 35 % 36 % 36 % 36 % 

c) 2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: 

Névleges terhelési 
profil XXL 3XL 4XL 

Vízmelegítési hatásfok 60 % 64 % 64 % 

1.2. A 3XS, XXS, XS vagy S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogatára 
vonatkozó követelmények 

2015. szeptember 26-tól: 

a) a 3XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 7 litert; 

b) az XXS vagy XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg 
a 15 litert; 

c) az S névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők tárolási térfogata nem haladhatja meg a 36 litert.
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1.3. Az M, L, XL, XXL, 3XL vagy 4XL névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítőkből származó 
40 °C-os kevert vízre vonatkozó követelmények 

2015. szeptember 26-tól a 40 °C-os kevert víz mennyisége az alábbi értékeknél nem lehet alacsonyabb: 

Névleges terhelési 
profil M L XL XXL 3XL 4XL 

40 °C-os kevert víz 65 liter 130 liter 210 liter 300 liter 520 liter 1 040 liter 

1.4. Hangteljesítményszintre vonatkozó követelmények 

2015. szeptember 26-tól a hőszivattyús vízmelegítők hangteljesítményszintje nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket: 

Mért hőteljesítmény ≤ 6 kW Mért hőteljesítmény > 6 kW és 
≤ 12 kW 

Mért hőteljesítmény > 12 kW 
és ≤ 30 kW 

Mért hőteljesítmény > 30 kW 
és ≤ 70 kW 

Hangteljesít
ményszint 

(L WA ), beltéri 

Hangtelje
sítmény

szint 
(L WA ), 
kültéri 

Hangtelje
sítmény

szint (L WA ), 
beltéri 

Hangteljesít
ményszint 

(L WA ), 
kültéri 

Hangtelje
sítmény

szint 
(L WA ), 
beltéri 

Hangtelje
sítmény

szint 
(L WA ), 
kültéri 

Hangtelje
sítmény

szint 
(L WA ), 
beltéri 

Hangteljesít
ményszint 

(L WA ), 
kültéri 

60 dB 65 dB 65 dB 70 dB 70 dB 78 dB 80 dB 88 dB 

1.5. A nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó követelmények 

a) 2018. szeptember 26-tól a vízmelegítők nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezett nitrogén-oxid-kibocsátása nem 
haladhatja meg az alábbi értékeket: 

— gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő: 56 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben 
kifejezve, 

— folyékony tüzelőanyaggal üzemelő hagyományos vízmelegítő; 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-vel 
kifejezve, 

— gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és gáznemű 
tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 70 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV- 
ben kifejezve, 

— folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, külső égésű motorral felszerelt hőszivattyús vízmelegítők és folyékony 
tüzelőanyaggal üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők: 120 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV- 
ben kifejezve, 

— gáznemű tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 240 mg/kWh 
tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve, 

— folyékony tüzelőanyaggal üzemelő, belső égésű hőerőgéppel felszerelt hőszivattyús vízmelegítők: 420 mg/kWh 
tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve. 

1.6. A vízmelegítőkkel kapcsolatos termékinformációkra vonatkozó követelmények 

A berendezések üzembe helyezői és a végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, a gyártók, meghatal
mazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak, valamint a 4. cikk szerinti megfelelő
ségértékelés céljaira szolgáló műszaki dokumentációnak 2015. szeptember 26-tól a következő elemeket kell tartal
maznia: 

a) tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve; 

b) a III. melléklet 6. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;
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c) a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei; 

d) a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések; 

e) a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezések és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmele
gítőházak jellemzői, összeszerelésük azon követelményei, amelyek szükségesek a vízmelegítők környezettudatos 
tervezésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez, valamint adott esetben a gyártó által javasolt kombinációk 
felsorolása; 

f) az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk. 

2. A MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK KÖRNYEZETTUDATOS TERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

2.1. A hőtárolási veszteségre vonatkozó követelmény 

A literben kifejezett V tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok S állandó vesztesége 2017. szeptember 26-tól nem 
haladhatja meg a következő határértéket: 

16,66 þ 8,33 · V 0,4 watt 

2.2. A melegvíz-tároló tartályokkal kapcsolatos termékinformációkra vonatkozó követelmények 

A berendezések üzembe helyezői és a végfelhasználók számára készült használati utasításoknak, a gyártók, meghatal
mazott képviselőik és importőreik szabadon hozzáférhető weboldalainak, valamint a 4. cikk szerinti megfelelő
ségértékelés céljaira szolgáló műszaki dokumentációnak 2015. szeptember 26-tól a következő elemeket kell tartal
maznia: 

a) tájékoztatás arról, hogy az információk mely modell(ek)re vonatkoznak, az egyenértékű modelleket is ideértve; 

b) a III. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei; 

c) a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön 
óvintézkedések; 

d) az életciklus végén elvégzendő szétszerelésre, újrafeldolgozásra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó információk.
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III. MELLÉKLET 

Mérések 

1. Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket az ebből a 
célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel 
vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általá
nosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–7. pontban 
szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek. 

2. A VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI FELTÉTELEK 

a) a méréseket az 1. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; 

b) a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen: 

— 00:00 és 06:59 között: nincs vízvétel, 

— 07:00-től: vízvétel a névleges terhelési profil szerint, 

— az utolsó vízvételtől 24:00-ig: nincs vízvétel; 

c) a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti 
terhelési profilnak kell lennie; 

d) a vízmelegítőkhöz készült hőfejlesztő berendezéseket és az e hőfejlesztő berendezésekkel felszerelendő vízmele
gítőházakat megfelelő vízmelegítőházzal, illetve hőfejlesztő berendezéssel kell vizsgálni; 

e) a csúcsidőn kívül üzemelő vízmelegítőként besorolni kívánt vízmelegítőket a 24 órás csapolási cikluson belül 
legfeljebb nyolc egymást követő órán át, 22.00 és 7.00 között kell energiával ellátni. A 24 órás csapolási ciklus 
végén a vízmelegítőt a lépés végéig el kell látni energiával. 

1. táblázat 

Vízmelegítők terhelési profiljai 

óra 

3XS XXS XS S 

Q tap f T m Q tap f T m Q tap f T m Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C °C 

07:00 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

07:05 0,015 2 25 

07:15 0,015 2 25 

07:26 0,015 2 25 

07:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,105 3 25 

07:45 

08:01 

08:05 

08:15 

08:25 

08:30 0,105 2 25 0,105 3 25 

08:45 

09:00 0,015 2 25 

09:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25
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óra 

3XS XXS XS S 

Q tap f T m Q tap f T m Q tap f T m Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C °C 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

11:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 

12:00 0,015 2 25 0,105 2 25 

12:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

12:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,315 4 10 55 

14:30 0,015 2 25 

15:00 0,015 2 25 

15:30 0,015 2 25 

16:00 0,015 2 25 

16:30 

17:00 

18:00 0,105 2 25 0,105 3 25 

18:15 0,105 2 25 0,105 3 40 

18:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

19:00 0,015 2 25 0,105 2 25 

19:30 0,015 2 25 0,105 2 25 

20:00 0,105 2 25 

20:30 1,05 3 35 0,42 4 10 55 

20:45 0,105 2 25 

20:46 

21:00 0,105 2 25 

21:15 0,015 2 25 0,105 2 25 

21:30 0,015 2 25 0,525 5 45 

21:35 0,015 2 25 0,105 2 25 

21:45 0,015 2 25 0,105 2 25 

Q ref 0,345 2,100 2,100 2,100
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óra 

M L XL 

Q tap f T m T p Q tap f T m T p Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C 

07:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

07:05 1,4 6 40 1,4 6 40 

07:15 1,82 6 40 

07:26 0,105 3 25 

07:30 0,105 3 25 0,105 3 25 

07:45 0,105 3 25 4,42 10 10 40 

08:01 0,105 3 25 0,105 3 25 

08:05 3,605 10 10 40 

08:15 0,105 3 25 0,105 3 25 

08:25 0,105 3 25 

08:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

08:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

09:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

09:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

10:00 0,105 3 25 

10:30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 

11:00 0,105 3 25 

11:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

11:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

12:00 

12:30 

12:45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55 

14:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

15:00 0,105 3 25 

15:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

16:00 0,105 3 25 

16:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

17:00 0,105 3 25 

18:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

18:15 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 

18:30 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40

HU 2013.9.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 239/175



óra 

M L XL 

Q tap f T m T p Q tap f T m T p Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C 

19:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 

19:30 

20:00 

20:30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 

20:45 

20:46 4,42 10 10 40 

21:00 3,605 10 10 40 

21:15 0,105 3 25 0,105 3 25 

21:30 1,4 6 40 0,105 3 25 4,42 10 10 40 

21:35 

21:45 

Q ref 5,845 11,655 19,07 

óra 

XXL 3XL 4XL 

Q tap f T m T p Q tap f T m T p Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C 

07:00 0,105 3 25 11,2 48 40 22,4 96 40 

07:05 

07:15 1,82 6 40 

07:26 0,105 3 25 

07:30 

07:45 6,24 16 10 40 

08:01 0,105 3 25 5,04 24 25 10,08 48 25 

08:05 

08:15 0,105 3 25 

08:25 

08:30 0,105 3 25 

08:45 0,105 3 25 

09:00 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

09:30 0,105 3 25 

10:00 0,105 3 25
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óra 

XXL 3XL 4XL 

Q tap f T m T p Q tap f T m T p Q tap f T m T p 

kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C 

10:30 0,105 3 10 40 0,84 24 10 40 1,68 48 10 40 

11:00 0,105 3 25 

11:30 0,105 3 25 

11:45 0,105 3 25 1,68 24 25 3,36 48 25 

12:00 

12:30 

12:45 0,735 4 10 55 2,52 32 10 55 5,04 64 10 55 

14:30 0,105 3 25 

15:00 0,105 3 25 

15:30 0,105 3 25 2,52 24 25 5,04 48 25 

16:00 0,105 3 25 

16:30 0,105 3 25 

17:00 0,105 3 25 

18:00 0,105 3 25 

18:15 0,105 3 40 

18:30 0,105 3 40 3,36 24 25 6,72 48 25 

19:00 0,105 3 25 

19:30 

20:00 

20:30 0,735 4 10 55 5,88 32 10 55 11,76 64 10 55 

20:45 

20:46 6,24 16 10 40 

21:00 

21:15 0,105 3 25 

21:30 6,24 16 10 40 12,04 48 40 24,08 96 40 

21:35 

21:45 

Q ref 24,53 46,76 93,52
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3. A VÍZMELEGÍTŐK INTELLIGENS VEZÉRLÉSI MEGFELELŐSÉGÉRE (SMART) VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉ
TELEK 

Amennyiben a gyártó helyénvalónak ítéli, hogy a smart értéke 1 legyen, akkor kéthetes mérési ciklus alkalmazásával el 
kell végezni az intelligens vezérlés melletti és a nélküli heti villamosenergia-, illetve tüzelőanyag-fogyasztás mérését az 
alábbiak szerint: 

— 1–5. nap: a névleges terhelési profilból és az eggyel az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok 
véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlő esetében, 

— 6–7. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő kikapcsolva, 

— 8–12. nap: az 1–5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében, 

— 13–14. nap: nincs vízvétel, intelligens vezérlő bekapcsolva, 

— az 1–7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8–14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem 
haladhatja meg a névleges terhelési profil Q ref értékének 2 %-át. 

4. NAPENERGIÁVAL MŰKÖDŐ VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉTELEK 

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt, a kollektorkörben (adott esetben) található szivaty
tyút és a hőfejlesztő berendezést külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő 
melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni. A hőfejlesztő berendezés az e melléklet 
2. pontjában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó. 

Az eredményeket a 2. és 3. táblázatban megállapított feltételek szerint a IV. melléklet 3. b) pontjában meghatározott 
számítások elvégzésére kell felhasználni. Az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő beren
dezések hatásfokát a Q tota értékének meghatározása céljából 100/CC-nek kell venni. 

5. HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐKRE VONATKOZÓ VIZSGÁLATI FELTÉTELEK 

— A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 4. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók. 

— A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó levegőt használó hőszivattyús vízmelegítő az e melléklet 5. táblá
zatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó. 

2. táblázat 

Nappali átlaghőmérséklet (°C) 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Átlagos 
éghajlati 

viszonyok 
2,8 2,6 7,4 12,2 16,3 19,8 21,0 22,0 17,0 11,9 5,6 3,2 

3. táblázat 

Átlagos teljes napsugárzás (W/m 2 ) 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Átlagos 
éghajlati 

viszonyok 
70 104 149 192 221 222 232 217 176 129 80 56 

4. táblázat 

A hőszivattyús vízmelegítők standard mérési körülményei, „száraz” léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek 
(zárójelben a „nedves” léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet) 

Hőforrás Kültéri levegő Beltéri levegő Távozó levegő Sós víz Víz 

Hőmérséklet + 7 °C (+ 6 °C) + 20 °C 
(legfeljebb + 15 °C) 

+ 20 °C 
(+ 12 °C) 

0 °C (bemeneti)/ 
– 3 °C (kimeneti) 

+ 10 °C (bemeneti)/ 
+ 7 °C (kimeneti)
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5. táblázat 

A 20 °C hőmérsékleten és 5,5 g/m 3 páratartalom mellett a szellőzőberendezésből távozó levegő maximális 
mennyisége (m 3 /h) 

Névleges terhelési profil XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

A szellőzőberendezésből távozó 
levegő maximális mennyisége 109 128 128 159 190 870 1 021 2 943 8 830 

6. A VÍZMELEGÍTŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

A vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell megállapítani: 

a) Q elec napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; 

b) a névleges terhelési profil az e melléklet 1. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve; 

c) L WA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszi
vattyús vízmelegítőkre vonatkozóan); 

valamint a fosszilis tüzelőanyaggal, illetve biomasszából előállított tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők esetében: 

d) Q fuel napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; 

e) nitrogén-oxid-kibocsátás nitrogén-oxid-mennyiségben kifejezve, GCV-re vonatkozóan mg/kWh-ban kifejezett tüzelő
anyag-felhasználás, a legközelebbi egész számra kerekítve; 

valamint azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1: 

f) Q fuel,week,smart heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tize
desjegyre kerekítve; 

g) Q elec,week,smart heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; 

h) Q fuel,week heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tize
desjegyre kerekítve; 

i) Q elec,week heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; 

ezenkívül a 3XS, az XXS vagy az XS névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők esetében: 

j) V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; 

ezenkívül az M, az L, az XL, az XXL, a 3XL vagy a 4XL névleges terhelési profillal rendelkező tárolós vízmelegítők 
esetében: 

k) V40 40 °C-os kevert víz literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve; 

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében: 

l) apertúrafelület (A sol ) m 2 -ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve; 

m) η 0 optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve; 

n) a 1 elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m 2 K) értékben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; 

o) a 2 másodfokú hőveszteségi együttható W/(m 2 K 2 ) értékben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve; 

p) IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve; 

q) szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; 

r) solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve; 

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében: 

s) L WA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. 

7. A MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

A melegvíz-tároló tartályok esetében a következő paramétereket kell megállapítani: 

a) V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; 

b) S állandó veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.
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IV. MELLÉKLET 

Számítások 

1. Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett számításokat az ebből a 
célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel 
vagy olyan egyéb számítási módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre 
épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2–5. pontban szereplő műszaki paramétereknek és 
számításoknak. 

A számításokhoz használt műszaki paramétereket a III. melléklettel összhangban kell megadni. 

2. VÍZMELEGÍTŐK MŰSZAKI PARAMÉTEREI 

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell kiszámítani: 

a) η wh vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; 

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében: 

b) nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Q nonsol ) villamos energia esetében a primerenergia- 
fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, 
egy tizedesjegyre kerekítve; 

c) a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (η wh,nonsol ) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve; 

d) Q aux éves segédenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve. 

3. AZ η wh VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOK KISZÁMÍTÁSA 

a) Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők 

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki: 

η wh ¼ 
Q ref 

ðQ fuel þ CC · Q elec Þð1 Ä SCF · smartÞ þ Q cor 

Víz–víz/sós víz–víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú 
villamosenergia-fogyasztását is. 

b) Napenergiával működő vízmelegítők 

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki: 

η wh ¼ 
0,6 · 366 · Q ref 

Q tota 

ahol: 

Q tota ¼ 
Q nonsol 

1,1 · η wh;nonsol Ä 0,1 þ Q aux · CC
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4. AZ SCF INTELLIGENS VEZÉRLÉSI TÉNYEZŐ ÉS A smart INTELLIGENS VEZÉRLÉSI MEGFELELŐSÉG MEGHATÁ
ROZÁSA 

a) Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki: 

SCF ¼ 1 Ä 
Q fuel;week;smart þ CC · Q elec;week;smart 

Q fuel;week þ CC · Q elec;week 

b) Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0. 

5. A Q cor KÖRNYEZETI KORREKCIÓS TÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA 

A környezeti korrekciós tényező az alábbiak szerint számítható ki: 

a) villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: 

Q cor ¼ Äk · ðCC · ðQ elec · ð1 Ä SCF · smartÞ Ä Q ref ÞÞ 

b) tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: 

Q cor ¼ Äk · ðQ fuel · ð1 Ä SCF · smartÞ Ä Q ref Þ 

c) hőszivattyús vízmelegítők esetében: 

Q cor ¼ Äk · 24h · P stby 

ahol: 

az egyes terhelési profilokra vonatkozó k értékeket a 6. táblázat tartalmazza. 

6. táblázat 

k értékek 

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

k 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0 0,0 0,0
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V. MELLÉKLET 

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok 

A tagállami hatóságok a II. mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából egyetlen 
vízmelegítőt vagy melegvíz-tároló tartályt vetnek vizsgálat alá. A gyártó által közölt értékeknek meg kell felelniük a II. 
mellékletben meghatározott követelményeknek. Amennyiben a mért paraméterek nem felelnek meg a gyártó által közölt 
értékeknek a 4. cikk (2) bekezdése szerint, a 7. táblázatban meghatározott tartományon belül, akkor a mérést három 
további vízmelegítőn vagy melegvíz-tároló tartályon is el kell végezni. Az említett három vízmelegítőre vagy melegvíz- 
tároló tartályra vonatkozóan mért értékek átlagának meg kell felelnie a II. mellékletben előírt követelményeknek a 7. 
táblázatban meghatározott tartományon belül. 

Ettől eltérő esetben a modellt és az egyéb egyenértékű vízmelegítő- vagy melegvíztárolótartály-modelleket nem megfele
lőnek kell tekinteni. Legkésőbb egy hónappal a modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami 
hatóságok a vizsgálati eredményeket és az összes többi lényeges információt átadják a többi tagállam hatóságainak és 
a Bizottságnak. 

A tagállami hatóságok a III. és IV. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazzák. 

7. táblázat 

Ellenőrzési tűréshatárok 

Mért paraméter Ellenőrzési tűréshatár 

Q elec napi villamosenergia-fogyasztás A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg (*). 

L WA beltéri, illetve kültéri hangteljesítményszint A mért érték az előírt értéket legfeljebb 2 dB-lel haladhatja 
meg. 

Q fuel napi tüzelőanyag-fogyasztás A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

Nitrogén-oxid-kibocsátás A mért érték az előírt értéket legfeljebb 20 %-kal haladhatja 
meg. 

Q fuel,week,smart heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezér
léssel 

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

Q fuel,week heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés 
nélkül 

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

Q elec,week,smart heti villamosenergia-fogyasztás intelligens 
vezérléssel 

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

Q elec,week heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés 
nélkül 

A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

V tárolási térfogat A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet 
alacsonyabb. 

V40 40 °C-os kevert víz A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 3 %-kal lehet 
alacsonyabb. 

Apertúrafelület (A sol ) A mért érték az előírt értéknél legfeljebb 2 %-kal lehet 
alacsonyabb. 

Szivattyú áramfogyasztása (solpump) A mért érték az előírt értéket legfeljebb 3 %-kal haladhatja 
meg. 

Solstandby készenléti energiafogyasztás A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

S állandó veszteségre A mért érték az előírt értéket legfeljebb 5 %-kal haladhatja 
meg. 

(*) „Mért érték”: a gyártó által közölt érték.
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VI. MELLÉKLET 

A 6. cikkben említett indikatív referenciaértékek 

Az e rendelet hatálybalépésekor a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok piacán beszerezhető, a vízmelegítési 
hatásfok, hangteljesítményszint, állandó veszteség és nitrogén-oxid-kibocsátás szempontjából legjobbnak tekinthető tech
nológiát az alábbi jellemzők írják le: 

1. A VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉSI HATÁSFOKÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK 

Névleges terhelési 
profil 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 

Vízmelegítési hatásfok 35 % 35 % 38 % 38 % 75 % 110 % 115 % 120 % 130 % 130 % 

2. A HŐSZIVATTYÚS VÍZMELEGÍTŐK KÜLTÉRI HANGTELJESÍTMÉNYSZINTJÉRE (L WA ) VONATKOZÓ REFERENCIA
ÉRTÉKEK AZ ALÁBBI ESETEKBEN A KÖVETKEZŐK: 

a) mért hőteljesítmény ≤ 6 kW: 39 dB; 

b) mért hőteljesítmény > 6 kW és ≤ 12 kW: 40 dB; 

c) mért hőteljesítmény > 12 kW és ≤ 30 kW: 41 dB; 

d) mért hőteljesítmény > 30 kW és ≤ 70 kW: 67 dB. 

3. A LITERBEN KIFEJEZETT V TÁROLÁSI TÉRFOGATÚ MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ÁLLANDÓ VESZTESÉGÉRE 
VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK: 

5 þ 4,16 V 0,4 watt 

4. A GÁZNEMŰ TÜZELŐANYAGGAL ÜZEMELŐ HAGYOMÁNYOS VÍZMELEGÍTŐK NITROGÉN-OXID-MENNYI
SÉGBEN KIFEJEZETT NITROGÉN-OXID-KIBOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK: 

35 mg/kWh tüzelőanyag-felhasználás GCV-ben kifejezve 

Az 1., a 2. és a 4. pontban meghatározott referenciaértékekből nem feltétlenül következik, hogy ezen értékek együttese 
elérhető egyetlen vízmelegítő esetében.
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