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REMEHA LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Köszönjük, hogy fűtésének / hűtésének kialakításához Remeha levegő-víz hőszivattyút választott! 
Fontos számunkra, hogy minőségi berendezéseinkhez szakszerű telepítés és üzembe helyezés szolgáltatás 
társuljon, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk néhány fontos tudnivalóról és egyszerű teendőről: 
 

1. TELEPÍTÉSI TANÚSÍTVÁNY: Ne felejtse elkérni a berendezés eladójától a készülék Telepítési 

Tanúsítványát és aláírásokkal érvényesíteni az I. fejezetét. 

A II. fejezetet az a szakember tölti ki, aki a kültéri és beltéri egység közötti speciális hűtőkört ráköti a 

készülékekre. További információkat a 2a. melléklet szerinti tájékoztatónkban talál. 

 

2. GARANCIA: Az 1. sz. mellékletben tájékozódhat az általános telepítési-, karbantartási- illetve 

szivárgásvizsgálati feltételekről. 

 

3. TELEPÍTÉS: A készülék garanciális telepítéséhez szükséges egy szakképzett kivitelező, aki a szakmai, 

illetve gyártói előírásoknak megfelelően elvégzi azt. A legfontosabb rendszerfeltételeket a 2. sz. 

melléklet 3. oldala tartalmazza, illetve a készülékek telepítési és használati útmutatói, melyek 

letöltehtőek a https://www.kazan.hu/hoszivattyuk oldalról. 

 

4. EGYEZTETÉS: A beüzemelést megelőzően kérjen időpontot a márkaszerviztől egy helyszíni 

egyeztetéshez, a kapcsolódó szakágak képviselői (gépész, villamos, automatika) és a telepítő 

részvételével. A beüzemelő kolléga ellenőrzi a készülékhez közvetlenül kapcsolódó rendszer 

elemeket, és az alapvető működési feltételeket. 

 

5. RÁKÖTÉS: A kültéri és beltéri egység közötti speciális hűtőkör készülékre rákötését és hűtőközeggel 

történő feltöltését bármely, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által képesített kivitelező elvégezheti. 

Azonban a hűtőköri vezetékpár megfelelő kiépítése után, a rákötési szolgáltatást megrendelheti a 

Marketbau-Remeha Kft. szakszervizétől is, a 2. sz. melléklet 2. oldalán. 

 

6. KLÍMA ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ: Amennyiben a Remeha márkaszerviztől rendeli a hűtőköri 

rákötést, azzal egyidőben: 

• küldje el a vásárláskor kapott Telepítési Tanúsítványt 

• ha készüléke szivárgás vizsgálat köteles, regisztráljon előzetesen saját email címmel fiókot a 

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon. A regisztrációról, szivárgás 

vizsgálatról a 2b. melléklet ad részletes tájékoztatást. 

 

7. BEÜZEMELÉS: A készülék beüzemelését a Remeha márkaszervizétől kell megrendelni a 2. sz. 

melléklet 2. oldalát kitöltve. A beüzemelhetőséghez fontos megadni minden kérdéses rendszer 

adatot, illetve nyilatkozni a szükséges munkák, körülmények és adminisztrációk meglétéről. Erről a 

kivitelező tud bővebb tájékoztatást adni. 

 

REMEHA márkaszerviz elérhetőségei: 

Marketbau-Remeha Kft. 
email: szerviz@remeha.hu 

központi telefon: +36-23-503-980   szerviz: 115. mellék 
 
1. sz. melléklet: REMEHA_LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ GARANCIÁLIS FELTÉTELEI 

2. sz. melléklet: OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BEÜZEMELÉS MEGRENDELÉSE, 

   ELŐÍRT TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK 

2a. sz. melléklet: NKVH_Hőszivattyú értékesítése_telepítési tanúsítvány 

2b. sz. melléklet: NKVH Hőszivattyú tulajdonosi, üzemeltetői regisztráció 

https://www.kazan.hu/hoszivattyuk
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
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Garancia érvényesítési időszaka: 

• A Fogyasztónak minősülő vásárlók 3 év időtartamban jótállási igénnyel fordulhatnak a termék árusítását 
végző vállalkozáshoz, illetve Importőrhöz, továbbiakban: Eladóhoz. 

• A Fogyasztónak nem minősülő vásárlók 1 év időtartamban jótállási igénnyel, 3 év időtartamban 
szavatossági igénnyel fordulhatnak az Eladóhoz. 

• A jótállás kezdete a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, illetve, ha az üzembe helyezést a 
márkaszerviz vagy annak szerződött hivatalos partnere végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha 
a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a 
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

• A szavatosság kezdete a forgalomba hozatal napja. 
 

Garancia érvényesítés formája: 

• A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállást főszabályként tényleges javítás formájában 
biztosítjuk, illetve a rendeletben részletezett egyéb körülmény teljesülése esetén Vásárló kérése alapján 
cserét, árleszállítást, illetve pénz visszatérítést biztosítunk. 

• A szavatosságot tényleges javítás, vagy csere formájában biztosítjuk, ennek kiválasztásáról Importőr 
dönt. 

 
Garancia alapvető feltételei a jótállási és szavatossági igények érvényesítéshez: 

• A berendezés beüzemelését, karbantartását, javítását a jótállási és szavatossági időn belül kizárólag a 
márkaszerviz vagy annak szerződött hivatalos partnerei végezhetik. 

• A szakszerű telepítés és alapvető feltételek teljesüléséről a beüzemelést megrendelő félnek nyilatkoznia 
kell az „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BEÜZEMELÉS MEGRENDELÉSE, ELŐÍRT TELEPÍTÉSI 
FELTÉTELEK” nyomtatványon. 
A kültéri- és beltéri egység közötti hűtőköri vezetékpár teszt- és vákuumeljárás elvégzését arra képesített 
F-Gáz szakember jegyzőkönyvvel kell igazolja. Ezen szolgáltatást megrendelhető a márkaszervíztől is. 
Szakszerviz a beüzemelés előtt a helyszínen ellenőrzi a szükséges feltételeket, beüzemeléskor rögzíti a 
rendszer jellemzőket, paramétereket az „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP ÉS 
ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNY” nyomtatványon, mely a garanciális dokumentumok része. 

• Szükséges a berendezés rendszeres, szakszerű karbantartása, minimálisan évenkénti 1 alkalommal, 
azonban a gyakoriságot az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától (hűtés/fűtés, vagy 
mindkettő) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. Fokozott igénybevétel és terhelő 
környezeti hatások esetén, például önálló hűtés-fűtés készülékként üzemeltetve, ipari környezetben, 
szennyezett levegő esetén akár évi 2 vagy több karbantartásra is szükség lehet. 
Karbantartási igénnyel, szerződéssel kapcsolatban keresse a márkaszervizt. 

• A 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet és a 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet 2019.03.15-i módosítása 
alapján, osztott kivitelű hőszivattyúknál 5-50 tonna közötti CO2 egyenértékű (pl. 2,4 kg R410a, 7,4 kg 
R32), kompakt kivitelű hőszivattyúknál 10-50 tonna közötti CO2 egyenértékű (pl. 4,8 kg R410a, 14,8 kg 
R32) hűtőközeg-töltet esetén a Tulajdonos-üzemeltetőnek évente egyszer szivárgásvizsgálatot kell 
végeztetnie. Ez esetben Tulajdonos-üzemeltetőnek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság weboldalán 
keresztül is szükséges regisztrálnia készülékét, és ott megbízni egy képesített szakcéget a 
szivárgásvizsgálat és a hűtőközeget érintő beavatkozások dokumentálásához. Az újonnan telepített 
berendezések hűtőkörén első beüzemeléskor is szivárgásvizsgálatot kell végezni. 
A 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet 21. §-a szabályozza részletesen az üzemeltetők felelősségét. 
Szivárgásvizsgálati igénnyel kapcsolatban keresse a márkaszervizt. 
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A garanciális igény esetén szükséges bemutatni, igazolni a következőket: 

• Márkaszerviz által üzembehelyezéskor érvényesített garanciajegy vagy a vásárlást igazoló számla a 
berendezés típusával, vásárlás idejével 

• Márkaszervíz által kitöltött és aláírt „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP ÉS 
ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNY”, üzembe helyező adataival, berendezés típusával, szériaszámával 

• a karbantartást igazoló munkalapok és számlákat a berendezés típusával és szériaszámával 

• érvényes szivárgásvizsgálati státusz (berendezés kártya), amennyiben az előírás szerint szükséges 
 

Nem tartozik jótállás és szavatosság hatálya alá, ha a hiba a termék átadását, vagy az üzembehelyezést 

követően lépett fel, és a következő okokra vezethető vissza: 

• nem márkaszerviz vagy annak szerződött hivatalos partnerei által történt elindítás, javítás, beavatkozás 

• szakszerűtlen rendszerkiépítés, rendszer tömítetlenség, nem megfelelő anyagok beépítése 

• szakszerűtlen tárolásból, felszerelésből adódó gépsérülések, elektromos és hidraulikus bekötési hibák 

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása 

• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás 

• a berendezés rendszeres, szakszerű karbantartásának hiánya 

• elemi kár, természeti csapás (pl. tűz, villámcsapás, árvíz, vihar, bogarak, rágcsálók, stb.) 
 

Hibajavítás menete jótállási és szavatossági igények esetén: 

• Amennyiben a berendezésnél hibás működés tapasztalható és a részletes tájékoztatóban nem talál 
megoldást a működés helyreállítására, akkor a hibajelenségek és kijelzett hibakód feljegyzését követően 
a berendezést azonnal helyezze üzemen kívül és áramtalanítsa. Haladéktalanul értesítse az 
üzembehelyező, karbantartó szervizt a jelenségről, hibakódról, aki elvégzi a hibafeltárást és a javítást. 

• A márkaszerviz fenntartja a jogot arra, hogy hibabejelentés esetén a hiba okát és körülményeit 
helyszínen megvizsgálja, a garanciális feltételeket ellenőrizze. Ezért még a hőszivattyús rendszer 
megbontása, illetve bármely alkatrész kiszerelése előtt, minden esetben egyeztetni kell a 
márkaszervizzel. 

• A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kerül megjavításra. Ha a kijavítás az 
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a 
márkaszerviz gondoskodik. 
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BEÜZEMELÉSI SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT: 
 

A Remeha levegő-víz hőszivattyúkat a Marketbau-Remeha Kft. márkaszervize, illetve kijelölt hivatalos partnere helyezi üzembe, 
jelen dokumentumban felsorolt feltételek teljesülése esetén, melyről a telepítőnek nyilatkozni kell. 
Az üzembe helyezés tervezett időpontját megrendelőnek minimum 10 munkanappal előre szükséges velünk egyeztetni. 
A beüzemelést megelőzően márkaszerviz helyszínen egyeztetést tart a kapcsolódó szakágak képviselőivel (gépész, villamos, 
automatika) és a megrendelő partnerrel (szerelő-telepítő szakember). Az „OSZTOTT LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP 
ÉS BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNY” nyomtatványon rögzíti a beüzemeléshez szükséges feltételeket, tervezési adatokat, rendszer 
jellemzőket, elhelyezési-, elektromos-, hidraulikai- és hűtőköri szempontból. A megfelelő adatszolgáltatás, tervek, 
rendszerkapcsolások, harmadik fél által szállított kapcsolódó berendezések (pl. tartályok, szivattyúk, hőleadók, szabályzók stb.) 
ismerete megrendelő felelőssége. 
 

Levegő-víz hőszivattyú beüzemelési díja készülékenként, 1 vízkör esetén (kiszállási díj nélkül): 
 

16 kW-ig: …………- Ft + ÁFA  27 kW-ig: …………,- Ft + ÁFA 
Minden további, hőszivattyú által szabályozott vízkör beüzemelése:   …………,- Ft + ÁFA / db 

Kiszállás díja: mindenkori szerviz díjszabásnak megfelelően 
 

A beüzemelés szolgáltatás díja tartalmazza az: 
- 1 db helyszíni előzetes egyeztetést beüzemelés előtt 
- hőszivattyú és gyári elektronikai tartozékai készüléken belüli elektromos vezetékezését, bekötését 
- ellenőrzést, elindítást, próbaüzemet 
- programozást, paraméterezést, készülék oldali beszabályozást (vízkörit nem) 
- „LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ ELLENŐRZŐLAP ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV” elkészítése 

 
A beüzemelés nem tartalmaz kivitelezést, szerelési anyagot és a szabályzási feladathoz szükséges, előzetesen nem megvásárolt 
eszközöket (pl. kiegészítő vezérlőpanel, hőérzékelő stb.). 
 

RÁKÖTÉSI SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLAT: 
 

A hőszivattyú jó működését és élettartamát döntően befolyásoló hűtőkör szakszerűségéért annak kiépítője, telepítője tartozik 
garanciális felelősséggel! Lehetősége van megrendelő partnerünknek (szerelő-telepítő szakembernek) arra, hogy rendszer 
kiépítés után, beüzemelést megelőzően hűtőköri rákötési szolgáltatást rendeljen meg a Marketbau-Remeha Kft. szakszervizétől 
 

A hűtőköri rákötési szolgáltatás díja, hűtőkörönként (rátöltendő hűtőközeg ára és kiszállási díj nélkül): 
 

6 kW-ig: ……….- Ft + ÁFA 16 kW-ig: ……..- Ft + ÁFA 27 kW-ig: ………..- Ft + ÁFA 
Kiszállás díja:  mindenkori szerviz díjszabásnak megfelelően 

 

A gyári hűtőközeg töltet, teljesítménytől függően 7-10 m telepítési hosszra elegendő, e fölött rátöltés szükséges. 
 

Többlet hűtőközeg ára: 0,5 kg - ig   ………..- Ft + ÁFA  1 kg - ig  …………..- Ft + ÁFA 
2 kg-ig  ………….- Ft + ÁFA  2 kg felett egyedi ajánlat szükséges 

 

A rákötés szolgáltatás tartalmazza a: 
- kiépített hűtőköri csővezeték szakszerű rákötését kültéri és beltéri egységre 
- nyomáspróbát és vákuumolást, esetleges hűtőközeg rátöltést (külön elszámolás alapján) 
- a vásárlás helyén kapott, megrendelő által biztosított Telepítési Tanúsítvány igazolását az NKVH online adatbázisában 
- a rendszer hűtőközeg töltete alapján szükségesség váló kötelező első szivárgásvizsgálatot és műszaki adatok felvitelét 

az NKVH online adatbázisában. Ezt megrendelő által kell kezdeményezni saját NKVH online regisztráción keresztül. A 
regisztrációhoz segítséget nyújt Önnek a 02a. melléklet szerinti NKVH Hőszivattyú tulajdonosi, üzemeltetői 
tájékoztatónk. Regisztráció és további információk a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon. 

 

SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSA: 
 

A szolgáltatások díja és időkerete a nem megfelelően kiépített, pl. elektromosan elkötött, vízoldalról vagy hűtőkörileg nem 
tömör rendszer hibafeltárását, javítását nem tartalmazza! A hűtőköri rákötési szolgáltatás 10 C külső hőmérséklet felett 
végezhető el garantáltan, a feltételt márkaszerviz bírálja el! 
Amennyiben a kiszállás napján a megrendelői feladatok nem, vagy csak részlegesen teljesülnek, meghiúsulási- + kiszállási díj 
kerül felszámításra  

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
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LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ BEÜZEMELÉS MEGRENDELÉSE, NYILATKOZAT SZÜKSÉGES FELTÉTELEKRŐL 
(Kérjük küldje vissza kitöltve a szerviz@remeha.hu elérhetőségre. További információ: +36-23-503-980) 

Telepítés pontos címe  
Projektszám: 
                    2…………………HP…… 

Berendezés adatai: 
pontos típus: 
 
gyári tartozékok: 

  

Beüzemelhetőség legkorábbi dátuma: ________ . ___ . _____. Előzetes egyeztetés kért dátuma: _______ . ___ . _____. 

Gépészeti és hűtőköri 
kivitelező adatai 

név: 
F-Gáz szám: 

telefon:  email:  

Beüzemelést 
megrendelő 
költségviselő 
(számlafizető) adatai 

név:  telefon:  email:  

adószám: 
(kötelező adat!) 

cím:  
 

Megrendelő által biztosítandó feltételek az üzembe helyezéshez (részletes telepítési feltételeket lásd következő oldalon): 
- Hőszivattyú egységek, szabályzók, érzékelők és gyári hidraulikai tartozékok legyenek felszerelve 
- Kültéri és beltéri egység közötti hűtőkör legyen kiépítve, rákötve, jegyzőkönyvezett nyomáspróba- és vákuumolási eljárással, 

hűtőközeggel feltöltve. (A nem jegyzőkönyvezett, nem képesített személy által végzett vagy szakszerűtlen hűtőköri rákötés esetén 
márkaszervízünktől a komplett hűtőköri rákötési szolgáltatás megrendelhető.) 

- Szivárgásvizsgálat köteles (R410a hűtőközeg töltet esetén jellemzően a 8 kW vagy afölötti névleges teljesítményű) berendezés esetén 
szükséges az NKVH adatbázisból (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ ) generált érvényes vonalkódos berendezéskártya. 
Márkaszervízünk a rákötési szolgáltatás keretében ezt biztosítja. Külsős vállalkozás rákötése esetén ennek pótlása hűtőköri teszt + 
szivárgásvizsgálat szolgáltatással megrendelhető márkaszerviztől. 

- A gyenge és erősáramú elektromos vezetékek legyenek kiépítve, 1 m ráhagyással a készülékek bekötési pontjáig, szabályzókig, 
érzékelőkig. Minden elektromos betáp legyen kapcsolószekrénybe kötve, szükséges biztosítékokkal! Külső eszközök legyenek 
elektromosan bekötve (pl. szivattyúk, szelepmotorok) 

- Vízkör legyen kiépítve, primer köri szűrővel és mágneses iszapleválasztóval, üzemi nyomásra (1,5-2 bar) feltöltve, légtelenítve 
- Legyen működőképes a hőleadói oldal (pl. szekunder szivattyúk), biztosítandó a megfelelő víztérfogat (puffer), hőigény / hőterhelés 

- A gépészeti és elektromos rendszer kiépítője, a munka átvevője és a kezelőszemélyzet álljon rendelkezésre az üzembe helyezés alatt. 
 

Hűtőköri rákötési szolgáltatást rendelek:  IGEN / NEM   (bekarikázandó) Szivárgás vizsgálat:  IGEN / NEM (bekarikázandó) 

Kültéri-beltéri közötti vezeték hossz /szintkülönbség kb:………..m/……..…m Hűtőkör vezetékméret: ……… .mm / ……….mm 
 

A hűtőköri rákötési szolgáltatás 10 C külső hőmérséklet felett végezhető el garantáltan, a feltételt márkaszerviz bírálja el! 

Megrendelő által biztosítandó feltételek a rákötés szolgáltatáshoz (részletes telepítési feltételeket lásd következő oldalon): 
- hőszivattyú kültéri és beltéri egységek előírt módon, végleges tartószerkezetükre legyenek felszerelve 
- kültéri és beltéri egységek közötti hűtőköri vezeték (előírt átmérőjű, falvastagságú tisztított rézcső) legyen kiépítve, a bekötési ponttól 

legalább 1 m ráhagyással, pára és szennyeződés mentesen, lezárt végződésekkel. 
- a hűtőköri csővezetéket törésmentesen hajlítva, forrasztás nélkül egy szakaszból kell kialakítani tömör módon. 
- a vásárláskor kapott Telepítési Tanúsítvány a rákötési műveletkor rendelkezésre kell álljon 
- amennyiben a berendezés szivárgásvizsgálat köteles (R410a hűtőközeg töltet esetén jellemzően a 8 kW vagy afölötti névleges 

teljesítményű), szükséges az NKVH adatbázisban (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ ) regisztrálni azt. A berendezés 
leendő üzemeltetője-tulajdonosa rendelkezzen előzetesen saját email címmel regisztrált fiókkal az oldalon. A regisztrációhoz segítséget 
nyújt Önnek a 2b. melléklet szerinti NKVH Hőszivattyú tulajdonosi, üzemeltetői tájékoztatónk. 

 

Amennyiben a szolgáltatás napján a megrendelői feladatok nem, vagy csak részlegesen teljesülnek, meghiúsulási díj kerül kiszámlázásra: 
26.000, - Ft + ÁFA / alkalom + a kiszállási díj. 
 

A szakszerű telepítés a készülék jó működésének, garanciájának és megfelelő élettartamának alapfeltétele! Ehhez szükséges 
telepítési feltételeket a következő oldal részletezi. 
 
A megrendelő oldali teljesítéseket és az előírt telepítési feltételeket elolvastam, és nyilatkozom, hogy a telepített 
hőszivattyús rendszer ezeknek megfelel. A hőszivattyús berendezés beüzemelését ezúton megrendelem. 

 

Kelt:……………..……………., ……………………….      p.h. 

........................................ 
beüzemelést megrendelő (cégszerű) aláírás  

mailto:szerviz@remeha.hu
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
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GARANCIÁLIS BEÜZEMELHETŐSÉGHEZ SZÜKSÉGES TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK: 
 

Kültéri elhelyezés, hűtőkör kialakítás követelményei: 

• Kültéri egység elhelyezési távolsága előírás szerinti legyen a határoló szerkezetektől légellátása nem korlátozható 

• Szerviz hozzáférés a felszereléshez, karbantartáshoz (pl. vizes átmosás), javításhoz legyen biztosítva 

• A hűtőköri csővezeték a minimális és maximális nyomvonal hosszak és szintkülönbségek betartásával épüljön ki. 

• Hűtőköri mélypontokat (olajzsákok) kerülni kell, a vízszintes szakaszok minimálisan (0-2 °) kültéri irányba lejtsenek. 

• A hűtőköri csővezeték egy folytonos szálból, forrasztás nélkül legyen kiépítve. 

• A hűtőkör a telepítési útmutatónak megfelelő méretű és falvastagságú tisztított rézcső kell legyen. Ha az előírt csővezeték 
méret eltér a készülék csatlakozási méretétől, a gyári szűkítőket kell alkalmazni. 

• Amennyiben a hűtőköri rézcső metrikus méretezésű, a készüléken a colos hollandit metrikusra kell cserélni (tilos felfúrni!) 

• A hűtőköri kötéseknél semmilyen tömítő paszta, ragasztó nem használható! A gyári meghúzási nyomatékokat alkalmazza. 

• A hűtőkörön az előírás szerinti nitrogénes nyomáspróbát, vákuumolást el kell végezni, erről jegyzőkönyv készüljön. 
Amennyiben a vákuumtartás nem érhető el (pl. +10°C alatti alacsony külső hőmérséklet, nedvesség vagy idegen gáz jelenléte 
miatt), a hűtőkör beüzemelése nem lehetséges, melegebb környezeti hőmérséklet szükséges hozzá. 

• A hűtőköri rákötést, nyomáspróbát, vákuumolást kizárólag NKVH által regisztrált, képesített szakember végezheti. 
 

Elektromos csatlakozások, vezetékek követelményei: 

• A kültéri egység, beltéri egység és a tartalék elektromos fűtés (E verzió) külön-külön tápellátása és külön biztosítéka 
véglegesen ki legyen építve, kapcsolószekrénybe bekötve. 

• 3 fázisú berendezéseket fázis kimaradás elleni védelemmel, közös karú biztosítékkal kell leválasztani 

• A kábelezés és a biztosítékok a magyar szabványok szerint, a berendezések maximális, illetve induló teljesítményének 
megfelelőek legyenek, védőföldeléssel 

• Külső eszközökbe (pl. hőérzékelőkbe, szivattyúkba, szelepekbe, hibrid rendszernél kazánba) a vezetékek legyenek bekötve 

• A magyar előírások alapján érintésvédelmi jegyzőkönyv szükséges 
 

Hidraulikai (vízoldali) követelmények: 

• Biztosítani kell elegendő méretű tágulási tartály(oka)t (a berendezésben található tágulási tartályt felülvizsgálva), minimum 
1 bar előfeszítési nyomással. A rendszernyomás 1,5-2 bar között legyen. 

• Integrált HMV tartályos kivitelnél (Eria Tower) a hálózati hidegvíz rákötésnél közvetlenül biztonsági szelepet kell beépíteni! 

• Vízszűrők (min. 500 micron), illetve mágneses iszapleválasztó legyenek beépítve a készülék bemeneti pontjai előtt közvetlenül 

• Átmosott, feltöltött, nyomáspróbázott, kilégtelenített vízrendszer, megfelelően tömített vízcsatlakozások szükségesek 

• A hőszivattyú vízkörében fagyállós keveréket nem lehet alkalmazni 

• A hőszivattyú primer körében az előírt névleges vízoldali térfogatáramokat biztosítani kell a névleges teljesítményhez. 

• A hőszivattyú vízkörében biztosítani kell a minimum térfogatot (puffer) a leolvasztási energiához és a rendszer lengések miatt. 

• Hidraulikus leválasztás (hidrováltó, puffer) mindig szükséges, ha a hőleadó rendszer térfogatárama nem egyezik meg a 
hőszivattyú névleges térfogatáramával vagy a berendezésbe épített gyári szivattyú szállító képessége nem megfelelő a nagy 
rendszer ellenállás miatt. A hőszivattyú kör vízárama mindig legyen nagyobb vagy egyező a szekunder körével. 

• A hőleadói oldalon minimum 30-40%, maximum 100% teljesítményigény szükséges. Új rendszer felfűtésénél, lehűtésénél a 
fokozott teljesítmény igényt csak fokozatosan (pl. zónánként) lehet kielégíteni, ehhez biztosítani kell a szakaszolhatóságot, 
puffertartályt, hidrováltót vagy előremenő-visszatérő átkötést. 

• A hőszivattyú vízkörében a működési tartományon belül víz hőmérsékletek szükségesek, a tervezett hőfoklépcső Δt = 4- 8 °C 
között legyen. A visszatérő víz fűtési esetben minimum 20 °C, max. 60 °C (tartósan 45 °C), hűtési esetben max. 25 °C legyen. 

 

GARANCIÁLIS ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES TOVÁBBI TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK: 
 

• Szélátfújás a kültéri ventilátorüzemet nem módosítja jelentősen, megfelelő tájolás és / vagy védőfal miatt 

• Féltető javasolt a kültéri felett, előírás szerinti távolságban (hóvédelem, leolvasztási szám csökkentés miatt) 

• Kültéri egység alsó síkja hóhatár fölött legyen 20 cm-rel (talajtól minimum 35-40 cm-re) 

• A kondenzátum elvezetését biztosítani kell a kültéri egységnél fagyás mentesen, a berendezésen belül és kívül 

• Akusztikai, illetve statikai igényeknek megfelelő rezgéstompító alátámasztás szükséges az előírt gyári pontokon 

• A csővezetéket megfelelően el kell szigetelni az épületszerkezettől zaj és vibráció szempontjából 

• A csővezetékek szigetelése kültérben min. 19 mm, beltérben min. 13 mm vastagságú (80 % relatív páratartalom fölött min. 
25 mm) párazáró csőhéjjal készüljön, kültérben UV és madár álló borítással, pl. kábelcsatorna illetve alulemez elfedéssel. 

• A kültéri egységtől 1-1,5 méteren belül leválasztó kapcsolót kell kiépíteni, szervizeléshez, életvédelmi okokból 

• Vízköri ürítéshez, töltéshez csatlakozás legyen biztosított. A biztonsági szelepek leeresztőcsövét lefolyóba kell elvezetni. 

• A hűtési-fűtési vízkör fagymentesítését meg kell oldani a kül- és beltérben, leürítéssel vagy elektromos fűtés alkalmazásával 

• A hőszivattyú körében lévő víz a telepítési útmutató szerinti minőségű legyen (pH:7,5-9, keménység pl. nk°: 5-8) 
 

FONTOS: A fenti követelmények nem teljes körűek, a szakági szabályokat, érvényben lévő szerelési előírásokat, 
rendeleteket, szabványokat és a telepítési útmutatók leírásait be kell tartani! 
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HŐSZIVATTYÚK ÉRTÉKESÍTÉSE VÉGFELHASZNÁLÓK 
ÉS GENERÁL KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 

 

Helyszíni hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött alkalmazások vásárlásával, telepítésével 
kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségekről 

 

Ki lehet értékesítő vállalkozás? 
Fluortartalmú üvegházhatású gázzal (F-ÜHG) előtöltött, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő alkalmazás 
(pl. osztott levegő-víz hőszivattyú) értékesítését csak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (továbbiakban: 
NKVH) által regisztrált úgynevezett „F-gáz azonosítóval” rendelkező forgalmazó vállalkozás végezheti. 
 

Ki lehet végfelhasználóként vásárló? 
Bárki természetes magánszemély és vállalkozás, aki saját részre, saját üzemeltetésre szeretne 
berendezést vásárolni, vagy esetleg a készre telepített alkalmazást annak telephelyével együtt tovább 
akarja értékesíteni (generál kivitelező). Nem számít végfelhasználónak az a vállalkozás, aki telepítés 
nélkül tovább értékesíti a berendezéseket. Rájuk az alábbiaktól eltérő feltételek vonatkoznak, és NKVH 
F-Gáz regisztrációs azonosítóval kell rendelkezzenek. 
 

Ki lehet telepítő vállalkozás? 
Ezen berendezések hűtőkörét (osztott levegő-víz hőszivattyú esetén a kültéri és beltéri egység közötti 
csővezeték összekötést, hűtőközeg kezelést, zárt technológia alkalmazását, tömörség vizsgálatokat) a 
helyszínen egy NKVH által regisztrált „F-gáz azonosítóval” rendelkező, képesített vállalkozás szerelője 
kell szakszerűen elkészítse, ez a forgalmazói jogosultságnál szigorúbb jogkör. 
 

Mi az a Telepítési Tanúsítvány? 
Osztott hőszivattyú berendezések vásárlásához és telepítéséhez szükséges egy egyedi vonalkódos 
azonosítóval ellátott Telepítési Tanúsítvány. Ezt eladó kereskedés adja ki kötelezően a készülék 
vásárlásakor. 
 

Értékesítés, vásárlás folyamata 
A Telepítési Tanúsítványon (berendezésenként külön 1-1 db-ot) Vevő és eladó kitöltik és aláírják az I. 
részt. Vevő, későbbi Telepíttető, ezzel nyilatkozik, hogy a berendezés hűtőköri szerelését egy 
képesített vállalkozással fogja elvégeztetni. Az eladó vállalkozás a Tanúsítványt 5 évig megőrzi. 
 

Telepíttetés folyamata, jótállás érvényesítése 
A vásárlást követően az első készülék-telepítés a Telepítési Tanúsítvány birtokában végezhető el, mely 
telepíttető felelőssége. A hűtőköri kiépítés során (amikor a hűtőközeg a kültéri és beltéri egység közötti 
csővezetékbe kerül) telepíttető és a szerelő egyidejűleg aláírják a Tanúsítvány II. részét, a berendezés 
egyedi azonosítójának (gyári számának) feltüntetésével, mely a jótállásból eredő jogok 
érvényesíthetőségéhez szükséges! 
 

NKVH Klímagáz adatbázis adminisztráció a berendezés telepítésekor 
A telepíttetőnek a berendezés vásárlás, telepítése kapcsán további adminisztrációs kötelezettsége 
nincsen. A hűtőköri kiépítés után a képesített szerelő az NKVH Adatbázisban véglegesíti a berendezés 
telepítését a Tanúsítványon szereplő vonalkód (6……) megadásával. Egy Tanúsítvány egy 
berendezéshez tartozik, nem használható fel többször. 
 

NKVH Klímagáz adatbázis regisztráció, szivárgásvizsgálat 
Amennyiben az üzemeltetett, tárolt berendezés szivárgásvizsgálatra kötelezett, akkor tulajdonosának, 
üzemeltetőjének a hűtőkör kiépítésekor, feltöltésekor regisztrálnia kell magát és a berendezést az 
NKVH Klímagáz adatbázisába és ott egy képesített vállalkozást megbíznia a szervizműveletekkel, 
szivárgásvizsgálatokkal! 
 
(Bővebben lásd: HŐSZIVATTYÚ TULAJDONOSI, ÜZEMELTETŐI TÁJÉKOZTATÓ)  
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HŐSZIVATTYÚ TULAJDONOSI, ÜZEMELTETŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Szivárgásvizsgálat köteles berendezések (hűtőkörök) regisztrációjával kapcsolatos adminisztrációs 

kötelezettségekről 
 

Kinek szükséges regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 
A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint regisztrációra köteles a Klímagáz adatbázisba minden 
olyan tulajdonos, üzemeltető (természetes személyek és vállalkozások is), aki szivárgásvizsgálatra 
kötelezett berendezést üzemeltet, tárol. 
 

Melyik berendezés regisztráció- és egyben szivárgásvizsgálat köteles? 
Az 517/2014/EU rendelet alapján a Klímagáz adatbázisban regisztrálni szükséges minden új és már 
telepített berendezést, mely helyszíni hűtőköri szerelést igényel, és a beüzemelt hűtőköre több mint 5 
tonna CO2-egyenértékű F-ÜHG-t, azaz fluortartalmú üvegházhatású gázt (pl. 2,39 kg R-410a-t) 
tartalmaz. Ilyenek például a nagyobb teljesítményű osztott kivitelű levegő-víz hőszivattyúk. 

 
Mikor kell és kinek elvégeztetni a szivárgásvizsgálatot? 
Az érvényes szivárgás vizsgálatról üzemeltető-tulajdonosnak kell gondoskodni. Első telepítés-üzembe 
helyezéssel egyidőben kötelező az első szivárgásvizsgálatot elvégeztetni. Ehhez telepítéskor a 
tulajdonos-üzemeltetőnek szükséges regisztrálnia magát és a telepített berendezését az NKVH oldalán. 
(Ha ezt elmulasztja, 80e – 3 millió forintig terjedő bírságra számíthat). A berendezéséhez meg kell 
bízzon a regisztrált felületen egy képesített CÉGET szivárgásvizsgálatra és egyéb szervizes 
munkálatokra. A szivárgásvizsgálat 50 t CO2 egyenérték alatti rendszernél (kevesebb mint 23,9 kg 
R410a) 1 évig érvényes. 

 
Hogyan kell tulajdonosként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 
A regisztrációhoz a Klímagáz adatbázis nyitóoldalán, valamint a www.nkvh.kormany.hu címen 
megtalálható és letölthető regisztrációs útmutató („letölthető anyagok”, majd „klímagázokkal 
kapcsolatos anyagok” menüpont alatt) nyújt segítséget. Jelen leírás kivonatos segítséget igyekszik adni. 
 
Fiók létrehozása: 
Az Adatbázis nyitóoldalán az „Új belépők regisztrálása” menüpontban válassza ki a „Berendezés 
tulajdonos személy” vagy „Berendezés tulajdonos vállalkozás” gombot, és vigye végig a regisztrációt 
melyhez szükséges egy saját kezelésű email cím és a személyes adatok. „Természetes személyként” ne 
regisztráljon, mert az a képesített szerelőkre vonatkozik. 

 
  

http://www.nkvh.kormany.hu/
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Telephely létrehozása: 
Első lépésként fel kell vinni egy „telephelyet”, mely jelen esetben a telepítés helyszínét jelenti. A 
„Telephelyek/tárolási helyek” menüben új telephely rögzíthető. A *-gal jelölt adatok kötelezőek és a 
valóságnak meg kell feleljenek. 
FONTOS: a telephely „Név” helyére is írja be a teljes címet (pl.2040 Budaörs, Gyár u. 2.), mert ez az 
adat fog megjelenni a meghívott szakcég nyilvántartásában. 
 
 

  

Pontos telepítési cím irányító számmal: 
(pl.2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
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Berendezés felvitele: 
A szivárgásvizsgálat köteles berendezés regisztrációt a Klímagáz adatbázis „Berendezések/Saját 
berendezések/Berendezés felvitele” menüpontban kell megtenni.  
FONTOS: A telephely kiválasztása után a „Megnevezés” rovatba a készülék pontos típusát adja meg 
(pl. Remeha Eria Tower E 16 kW), „Egyedi azonosító”-hoz pedig a cikkszámot (pl. 7695210). 
 

 
 

 
 
Regisztráció és telephely törlése: 
Az alkalmazás-tulajdonosi regisztráció és az egyes telephelyek mindaddig törölhetők, amíg egy 
berendezés regisztrálásra nem kerül. Telephelyek közötti berendezés mozgatás, tulajdonosváltás 
miatti berendezés eladás, a későbbiekben lehetséges. 
A berendezés leszerelése, cseréje, végleges üzemen kívül helyezése csak képesített szerviz által 
lehetséges a hűtőközeg lefejtésével, adatbázisból történő kivezetésével. 
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Hogyan kell elvégeztetni a szivárgásvizsgálatot és a további szervizelést, karbantartást? 
A szivárgásvizsgálat köteles berendezés tulajdonosának az alapadatok felvitele után a „Berendezések 
/ Saját berendezések” menüben rögzített készülékadatok alatt a „További adatok” lenyíló menüben 
egy képesített vállalkozást kell hozzáadni a Zöld kereszt megnyomásával. A cégnév (pl. Marketbau-
Remeha Kft.) beírásával meg kell bízni a szivárgásvizsgálati és minden egyéb hűtőközeg kezelési 
művelettel. A megbízott vállalkozás ezután teljes körűen intézi a szükséges lépéseket a saját fiókjából.  
 

 
Berendezés kártya, vonalkódos címke: 
A megbízott képesített szakcég által regisztrált berendezés az 
Adatbázisban kap egy egyedi vonalkódos azonosítót (5000…). 
Az adatbázis „Berendezések / Saját berendezések” menüben a 
kijelölt berendezésnél a „Címke nyomtatás” gombbal nyomtatható 
az úgynevezett berendezés kártya, melyet látható helyen a kültéri 
egységen időjárás álló módon el kell helyezni. Az tulajdonos 
részéről egyéb teendő, adatszolgáltatási kötelezettség nincs, 
egyéb jelentést nem kell megküldeni.  
 
Szivárgás vizsgálat érvényessége: 
Az éves szivárgásvizsgálat esedékességét tulajdonos-
üzemeltetőnek kell figyelnie, és még a határidő előtt azt meg kell 
rendelnie az NKVH oldalon megbízott képesített vállalkozástól. 

Saját fiókjába belépve a „Berendezések / Saját berendezések” alatt az adott berendezés mellett 
megtalálja a szivárgásvizsgálat érvényességi dátumát 
Az Adatbázis nyitóoldalán az " Ellenőrzések" / „Berendezések szivárgásvizsgálata” menüpontnál bárki 
belépés nélkül is ellenőrizheti az érvényességet a berendezéskártya azonosító (5000…-) megadásával. 
 

Éves felügyeleti díj: 
Tulajdonos-üzemeltetőnek a regisztrált saját berendezések töltetmennyisége alapján 30 Ft /t CO2 
egyenérték (minimum 2000 forint) díjat kell fizetni, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Magyar Államkincstárnál vezetett ITM Igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési 
számlájára kell átutalni. A „Közlemény” rovatban az F-Gáz azonosító számot kell beírni (Az Adatbázisba 
belépve a fejlécben találja) és a fizetési kötelezettség jogcímét (pl. felügyeleti díj 2020. II. félév). 
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Berendezés tulajdonos adatlap NKVH fiók- és berendezés regisztrációhoz 

Regisztráció helye: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ 

Kontakt email cím: Telefonszám: 

Email cím NKVH oldalhoz:  

Jelszó NKVH oldalhoz: (később megváltoztatható):  

Személyes adatok magánszemély tulajdonos esetén 

Vezetéknév: Keresztnév: 

Születési dátum: Születési hely: 

Anyja neve:  

Személyi azonosító jel: 
(lakcímkártya adat, nem a személyi ig. szám!) 

Adóazonosító jel: 

Lakcím (ez nem a telepítés címe feltétlenül): 

Ország: Magyarország Megye/terület: 

Helységnév: Irányítószám: 

Cím (utca/tér/stb...): Házszám/Emelet/Ajtó: 

Cég adatok vállalkozás tulajdonos esetén 

Cégnév:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:  

Székhely cím (eltérhet a telepítés címétől): 

Ország: Magyarország Megye/terület: 

Helységnév: Irányítószám: 

Cím (utca/tér/stb...): Házszám/Emelet/Ajtó: 

Nyilatkozattételre jogosult személy: 

Vezetéknév: Keresztnév: 

Cégjegyzés típusa (önálló / együttes) Központi telefonszám: 

Szakmai kapcsolattartó név:  

Telepítési és berendezés adatok 

Telepítés címe (telephely) : 

Ország: Magyarország Megye/terület: 

Helységnév: Irányítószám: 

Cím (utca/tér/stb...): Házszám/Emelet/Ajtó: 

Helyrajzi szám:  

Berendezés megnevezése:  

Egyedi azonosító (Cikkszám):  

 

Ezúton hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság weboldalán történő 
regisztrációhoz. 
 

Dátum:  
..............…......................................... 

Berendezés tulajdonos személy illetve vállalkozás képviselője 

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/

