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Rozdelenie

• Zásobníky

• nádoba na uchovanie teplej vody

• bez zdroja tepla s výnimkou záložných zdrojov



Rozdelenie

• Ohrievač vody

• zariadenie napojené na prívod vody

• vyrába a prenáša teplo

• vybavené jedným, alebo viacerými zdrojmi tepla



Základné pojmy – ohrievače vody

• V40 (EN 60379) – Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40°C

• Množstvo vody s teplotou 40°C ktoré je možné odčerpať na jeden 

ohrev ohrievača vody nastaveného na teplotu 65°C zmiešaním 

65°C vody a studenej vody v batérii.

•Tepelné straty (EN 60379) –

• Energia potrebná dodať aby teplota vody v ohrievači vody ostala 24h 

konštantná – Udáva sa v xxx kWh/24h



Základné pojmy - zásobníky

•STATICKÁ STRATA –

• Energia ktorá sa stratí zo zásobníka pri daných

teplotách vody a okolitého vzduchu vo Wattoch

PRÍKLAD:

Tepelná strata 2,0 kWh/24h 

= 2*1000/24 W= 

Statická strata 83,33 W

•UŽITOČNÝ OBJEM–

• Menovitý objem zásobníka v litroch



Ohrievače vody – záťažové profily

3XS XXS XS S M L XL XXL

max. objem  [ l ] 7 15 15 36

min. V40 [ l ] 65 130 210 300



Energetická účinnosť ohrevu vody – vzorec

Pre elektrické 

ohrievače Q cor= 2

Pre el. ohrievače 

max. η wh = 40 %



Hranice energetických tried



Energetický štítok – ohrievače vody

Energetická trieda 

účinnosti

Spotreba energie za 

rok v danom 

záťažovom profile

Informácia o spôsobilosti 

fungovania v 

mimošpičkovom

zaťažení 

Hladina akustického 

tlaku – POZOR, NIE 

HLUKU

Deklarovaný záťažový 

profil

Zaradenie – ohrievač 

vody

Výrobca
Označenie modelu



Energetický štítok

•26. September 2015

•Energetický štítok

•Produktový informačný list

•En. štítok a informačný list na webe

•2017

•Nový štítok od A+ po F

•ZÁKAZ C v 3XS až XXS

•ZÁKAZ D od XS



Informačný list ohrievače vody- základ

•Materiál obsahujúci nasledujúce údaje

a) meno dodávateľa

b) dodávateľov identifikačný kód modelu; 

c) deklarovaný záťažový profil vyjadrený príslušným písmenom

d) trieda energetickej účinnosti ohrevu vody daného modelu

e) energetická účinnosť ohrevu vody v %

f) ročná spotreba elektrickej energie v kWh vo forme konečnej 

energie a/alebo ročnej spotreby paliva v GJ

h) teploty nastavené na termostate ohrievača vody pri uvedení na trh 

dodávateľom; 

i) vnútorná hladina akustického výkonu v dB, zaokrúhlená na 

najbližšie celé číslo

j) podľa potreby upozornenie, že ohrievač vody je spôsobilý fungovať 

len pri mimošpičkovom zaťažení; 

l) hodnota inteligentnej regulácie (smart) a príp. upozornenie že 

hodnoty sú pri zapnutom smart režime



Informačný list ohrievače vody – podľa potreby

•Materiál obsahujúci nasledujúce údaje

g) podľa potreby, ostatné záťažové profily, pre ktoré je ohrievač vody 

vhodný na použitie, a zodpovedajúca energetická účinnosť ohrevu 

vody a ročná spotreba elektrickej energie podľa písmen e) a f); 

k) osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri zostavovaní, 

inštalácii alebo údržbe ohrievača vody; 



Informačný list ohrievače vody – príklady



Energetická účinnosť - zásobníky



Energetický štítok – zásobníky

Energetická trieda 

účinnosti

Statická strata vo 

Wattoch

Zaradenie – zásobník

Výrobca
Označenie modelu

Objem v litroch



Energetický štítok

•26. September 2015

•Energetický štítok

•Produktový informačný list

•En. štítok a informačný list na webe

•2017

•Sprísnenie kritérií



Informačný list zásobníky - základ

•Materiál obsahujúci nasledujúce údaje

a) meno dodávateľa

b) dodávateľov identifikačný kód modelu; 

c) trieda energetickej účinnosti ohrevu vody daného modelu

d) straty v pohotovostnom režime vo Wattoch

e) užitočný objem v litroch



Informačný list zásobníky – príklady



Povinnosti

•Od 26.09.2015
• Každý výrobok musí obsahovať vytlačený energeticky 

štítok

• Každý výrobok musí obsahovať vytlačený informačný list 

produktu

• Tieto informácie musia byť dostupné na webovej stránke 

výrobcu

• Každá reklama alebo propagačný technický materiál 

vzťahujúci sa na určitý model ohrievača vody/zásobníka 

musí obsahovať odkaz na energetickú triedu = AJ 

INTERNETOVÉ OBCHODY




