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Közel nulla követelmények

Közel nulla energiaigényű épület: igen magas energiahatékonysággal 
rendelkező épület, melyben a felhasznált közel nulla vagy nagyon 
alacsony mennyiségű energiának igen jelentős részben megújuló 
forrásokból kell származnia, beleértve a helyszínen vagy a közelben 
előállított megújuló forrásokból származó energiát is. 

Új épület esetén

2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden 
épületnek meg kell felelnie a közel nulla követelményeknek

2018. december 31-e után használatba vételre kerülő 
középületnek meg kell felelnie a közel nulla követelményeknek



Közel nulla követelmények

39/2015. (IX.14.) MvM rendelet a 7/2006. TNM módosításáról 

•Költségoptimalizált szintnek megfelelő U értékek
•Fajlagos hőveszteség-tényező megengedett értéke
•Összesített energetikai jellemző

Lakóépület 100 kWh/m2,a
Iroda 90 kWh/m2,a
Oktatási épület 85 kWh/m2,a
Hűtéssel ellátott részeknél + 10 kWh/m2,a

+ 25 % megújuló energia felhasználás

Felhasznált minimális megújuló energia részaránya

Esus min = 0,25 · EP méretezett 



Közel nulla követelmények

Összesített energetikai jellemző

EP = EF + EHMV + ELT + Ehű + Evil - Enyer (kWh/m2,a)
Evil = 0 lakóépület esetén
ESUS nem számít bele az EP-be

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet



Közel nulla követelmények

Megújuló primer energia átalakítási tényezők a megújuló részarány 
számításához



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



Vízmelegítők vízmelegítési hatásfoka

2017.09.26

2018.09.26



Vízmelegítő méretek
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Vízmelegítési csapolási profilok és vízmelegítési hatásfok

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 előtt

CC – Uniós energiatermelési hatékonyságot
tükröző  becsült együttható

CC = 2,5



Joule-hatáson működő elektromos vízmelegítők

- ηWH = 36-38 % (CC=2,5)
- 10-1000 liter tárolt melegvíz
- KNE: primer energia átalakítási 

tényező 2,5 vagy 1,8



Hőszivattyús vízmelegítők

- ηWH = 79-99 % (CC=2,5)
- 200-300 literes kivitelben
- hőcserélővel, hőcs. nélkül
- passzívházhoz is
- KNE: primer energia átalakítási 

tényező 2,5 vagy 1,8



Szolár vízmelegítő (napenergia készülék)



HGK Smart, HGK kondenzációs kazánok

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

300-400 kW fűtési teljesítmény
- AFC=3173 kWh (L méret)



„Legyen kondenzáció vízmelegítéskor is”

 Kondenzáció mind fűtés, mind HMV üzemben

 Keringtető szivattyú HMV-hez nem kell

 Minimális vízkőképződés

 Alacsony karbantartási, javítási költségek

Kazán váltószelep, 
lemezes hőcserélő nélkül

Kazán váltószeleppel, 
lemezes hőcserélővel

 Kondenzáció csak fűtési üzemben

 Keringtető szivattyú HMV üzemhez kell

 Magas hőmérséklet - vízkőképződés

 Több alkatrész – több meghibásodási lehetőség

veszteség



A kazán hőcserélő metszete



Rendszer kapcsolások

HMV tároló közvetlen (direkt) fűtése



Rendszer kapcsolások

HMV tároló közvetett (indirekt) fűtése



Rendszer kapcsolások

HMV termelés megújuló energiával kombinálva



Köszönöm a figyelmet!

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


