
Villamosenergiarendszer-használói igénybejelentés

13
_

H
TB

_
1-

3_
01

Igénybejelentő (szerződő) neve:

Igénybejelentő (szerződő) felhasználó azonosító: 

1. Hőszivattyúk

1.1 Hőszivattyú azonosítása

 

1.2 Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú gyártója, típusa: 

Hőszivattyú villamos csatlakozása: 1 fázis

 Hőszivattyú névleges villamos teljesítménye (kW):

Indítási áramerősség mérséklésének módja:

Indítási áramerősség (A):

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája:

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW):

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható?

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamos-

energia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön)

Egyéb, H árszabással ellátni kívánt segédberendezések (villamos teljesítmény, rendeltetés):

(külső keringetőszivattyúk, vezérlések stb.) 

Rendszer felhasználása: 

1.3 Hőszivattyú üzeme

Érkezett

Iktatási szám

Felhasználó azonosító

Felhasználási hely száma

Ügyintézô

3 fázis

Igen Nem

Lágyindító Inverter Nincs

Hűtés Fűtés Használati meleg víz

Hőforrás:

Hőforrás:

Levegő-víz A2 / W35

Talajkollektor-víz B W

Talajszonda-víz

Víz-víz

Egyéb: /

Üzemállapot: COP (jósági fok):

Talajszonda Talajkollektor Vízkút Levegő Egyéb:

Hőszivattyú minősítése: (CE, EUROVENT, DACH stb.) 

Hőszivattyú magyarországi forgalmazójának neve és elérhetősége: 

Levegő-levegő A2 / A20

/

B W/

W W/

Betétlap „H” árszabás igényléséhez
Elosztói engedélyesek 
elérhetőségei
 
Telefonos ügyfélszolgálat 
Lakossági ügyfelek (lak.)*
h–p 7.30–20.00
Üzleti és Versenypiaci 
ügyfelek (üzl.)
h-sz, p 8.00-16.00; cs 8.00-20.00

Az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 545 545
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 72/ 501 208

Az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 220 220
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 666
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 96/ 521 810
 
Az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/ 210 210
M (lak.): 06 20/ 30/ 70/ 45 99 622
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 52/ 511 123
 
Levélcímünk 
(lakossági és üzleti)
7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu
aramhalozat@eon.hu

* egyetemes szolgátatásban vételező 
ügyfelek
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Rendszer rövid szöveges ismertetése: 

2. Egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések

    (pl.: napkollektoros rendszer)

H árszabással ellátni kívánt berendezés megnevezése:

(Pl.: kollektorköri keringetőszivattyú, vezérlés stb.) Teljesítmény         Fázisszám         Indítási

áramerősség(kW)

Berendezés villamos adatai
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3. Nyilatkozat a készülék műszaki adatairól

 

4. Nyilatkozat a belső villamos hálózat kialakításáról

Alulírott, mint a megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kivitelezője kijelentem, hogy az 1. és 2. pontokban megadott műszaki

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön mért felhasználói áramkörre (H tarifás áramkör) állandó

jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek

csatlakoztatásra a H tarifával ellátható berendezések. Más berendezés a H tarifás áramkörre nem csatlakoztatható.

 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

Telepítő neve: 

Telepítő címe: 

Telepítő telefonszáma: 

Telepítő e-mail címe: 

Telepítő aláírása 

Kivitelező neve: 

Kivitelező címe: 

Kivitelező telefonszáma: 

Kivitelező e-mail címe: 

Kivitelező aláírása 
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