ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program
Gyakran ismételt kérdések
1. Mi a hıszivattyú?
A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az
alacsony hımérséklető energiát, majd azt magasabb hıfokszintre emeli, mellyel már lehetséges főteni vagy
melegvizet elıállítani. A hıszivattyús főtési rendszerek fı vonzereje a gazdaságos üzemeltetés és az
alacsony környezeti terhelés. A technológia növekvı népszerőségét jól jellemzi, hogy elterjedésük a
fejlettebb országokban - még a hideg klímájú Skandináviában is - évek óta rendkívül gyorsan nı.
Gazdaságosságuk kulcsa, hogy a környezetben lévı hıenergiát képesek kinyerni és a főtéshez szükséges
hıt elıállítani. A legtöbb hıszivattyú a talajban lévı hıenergiát használja fel, de vannak már olyan
berendezések, amelyek a levegıbıl nyerik ki a megfelelı mennyiségő hıenergiát.
Rendszerint 1 kWh elektromos energia elégséges 3-5 kWh főtıteljesítmény elıállításához, ezért azt
mondhatjuk, hogy a hıszivattyús rendszerek 3-5-ször hatékonyabbak, mint a hagyományos rendszerek, a
környezetre gyakorolt hatás és az üzemeltetési költségek szempontjából is. További elıny, hogy a legtöbb
berendezés hőtésre, illetve légkondicionálásra is alkalmas.
Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport környezetvédelmi és energetikai szempontból a fosszilis tüzelıanyagok
használatához kapcsolódó károsanyag-kibocsátás csökkenését, az energiatudatosabb fogyasztói
szemléletmód és magatartás terjedését várja az új technológiától és ezt a célt szem elıtt tartva vezette be
az GEO tarifát.
2. Mi a hıszivattyús tarifa?
Az ELMŐ-ÉMÁSZ a GEO tarifával a hıszivattyús rendszerek mőködtetéséhez nyújt ügyfelei számára
kedvezı árú villamosenergia-szolgáltatást.
3. Mi a tarifa pontos neve?
„B” GEO. A „B” bető arra utal, hogy vezérelt tarifáról van szó.
4. Hány órában mőködtethetı a hıszivattyú a tarifa használatával?
Napi 20 órás vételezésre van lehetıség.
5. Mennyi a vezérelt ciklusok ideje?
Naponta legalább 20 óra főtési idıt nyújt úgy, hogy a megszakítás 2 óránál rövidebb és két megszakítás
között minimálisan 2 óra bekapcsolási idı áll rendelkezésre. Ezzel a hıszivattyús rendszer megfelelı
mennyiségő villamos energia betáplálást kap a folyamatos üzemeléshez.
6. Kik vehetik igénybe?
A tarifát lakossági ügyfelek, továbbá a 3x63 Ampert (39 kW) meg nem haladó névleges csatlakozási
értékkel rendelkezı üzleti ügyfelek és közintézmények igényelhetik meglévı, illetve új hıszivattyús
rendszer villamosenergia-ellátásához.
7. Mennyi a tarifa díja?
A GEO tarifa energiadíja 16,10 Ft/kWh, ez lakossági fogyasztók esetén 32,28 Ft/kWh bruttó végfelhasználói
díjat, nem lakossági fogyasztók esetén 32,66 Ft/kWh bruttó végfelhasználói díjat eredményez.
8. Milyen feltételekkel lehet igénybe venni a tarifát?

A tarifát az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók igényelhetik az ELMŐ-ÉMÁSZ szolgáltatási
területein.
A kedvezményes tarifa kizárólag a hıszivattyú berendezés villamosenergia-ellátására használható. A
hıszivattyú bekötését a vezérelt elosztó hálózati áramkörre állandó jelleggel rögzített módon, nem
dugaszolhatóan kell elvégezni. Más berendezés üzemeltetése errıl a csatlakozásról szerzıdésszegésnek
minısül. A szerzıdésnek megfelelı használatot az elosztó engedélyes jogosult ellenırizni.
Szerzıdésszegés esetén a kedvezményes tarifa alkalmazása megszőnik és a felhasznált villamos energia
árát, valamint az elosztói díjakat a kereskedı jogosult a normál tarifának megfelelı díjakkal –
visszamenılegesen legfeljebb egy évre – kiszámlázni.
9. Milyen mérıre van szükség?
A hıszivattyú berendezések üzemeltetéséhez kínált kedvezményes tarifa igénybevételéhez
hangfrekvenciás vezérlıvel ellátott, külön mérıórára van szükség. Az elosztó engedélyes (ELMŐ Hálózati
Kft. / ÉMÁSZ Hálózati Kft.) különmért, vezérelt csatlakozást biztosít, a hatályos rendeletek szerint. A
fogyasztásmérı, a vezérlı berendezés és szükség esetén a mágneskapcsoló elhelyezéséhez szükséges
mérıhelyet az általános elıírásoknak megfelelı módon, a felhasználónak kell kialakítania. Általánosságban
azt mondhatjuk, hogy a mérıhely kialakítása teljesítményhez illeszkedı, az egyéb háztartási fogyasztóknál
elıírt mőszaki követelményeknek megfelelı kell, hogy legyen, tehát többlet elvárás nincs a mérıhellyel
szemben. Ezért a meglévı szabványos mérıhelyek rendszerint alkalmasak lehetnek az új mérı
felszerelésére.
10. Ki végezheti a mérıhely kialakítást és a bekötést?
A fogyasztásmérıhely és a villamos csatlakozó berendezés kiépítését csak a MEE VET által regisztrált
kivitelezık végezhetik.
11. Milyen mőszaki feltételeknek kell megfelelni a hıszivattyúnak a bekapcsoláshoz?
Csak olyan berendezés helyezhetı üzembe, amely teljesíti a Hıszivattyú mőszaki megfelelıségi
követelmények címő dokumentumban foglaltakat, mely letölthetı honlapunkról vagy elérhetı
ügyfélszolgálati irodáinkban és az Energia Pontok munkatársainál.
12. Mik a belsı hálózat kialakításának követelményei?
A hálózat kialakítás alapvetıen megegyezik a vezérelt bekapcsolásnál alkalmazott eljárásmóddal, az alábbi
eltérésekkel:
A nyomvonal kialakításánál ügyelni kell arra, hogy ne legyen kötés a csatlakozóvezetékben. Minimálisan
alkalmazható 4mm2 keresztmetszető réz vezetı, 20mm2 védıcsıben, ill. a terhelésnek megfelelı
méretezés szerint.
Csatlakozás kialakítása: A leágazás végpontján plombázható elosztót kell elhelyezni, melyrıl a hıszivattyú
villamos ellátása történik. Az elosztó villamos csatlakozása bontatlanul mereven, nem a dugaszolóaljzaton
keresztül történik. A hıszivattyú villamos ellátását szolgáló tápvezeték kialakítását a szolgáltató
ellenırizheti.
13. Meglévı hıszivattyú esetén is igényelhetı az ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós csomag?
Nem. Csak a promóció idején 2012.10.01-2012.12.31-ig vásárolt, a Panasonic Magyarország által
forgalmazott, a GEO tarifa mőszaki követelményeinek megfelelı hıszivattyúkra vonatkozik.
14. Van lehetıség más elektromos berendezés mőködtetésére is a tarifával?
Nincs, a GEO tarifa kizárólag hıszivattyú mőködtetésére alkalmazható.

15. Hogyan igénylehetı a tarifa?
A tarifa igénylése az „Igénybejelentı” nyomtatványon történik. A nyomtatvány elérhetı ügyfélszolgálati
irodáinkban, illetve letölthetı weboldalainkról.
A nyomtatvány leadható személyesen, azon Ügyfélszolgálati irodáinkban, ahol van mőszaki ügyintézés.
Továbbá visszajuttatható levélben (postai úton), társaságaink központi levelezési címére is.
16. Mik a szerzıdéskötés elıfeltételei?
A villamos szerelést csak a Szolgáltató által regisztrált villanyszerelı végezheti, aki kivitelezıi nyilatkozatot
állít ki.
A beépített berendezésrıl és a szerelés elvégzésérıl nyilatkozatot kell kiállítani, ami tartalmazza a beépített
berendezés típusát, villamos és nem villamos teljesítmény adatait. A dokumentumot a kivitelezést végzı
vállakozás készítheti el.
17. Milyen dokumentumok szükségesek a szerzıdéskötéshez?
-

Tulajdoni lap vagy adás-vételi szerzıdés, amennyiben teljesen új bekötésrıl van szó,
már szerzıdéssel rendelkezı ügyfelek esetén villanyszámla, vagy ügyfélszám,
személyazonosságot igazoló okirat,
regisztrált villanyszerelı kivitelezıi nyilatkozat a villamos hálózat kiépítésérıl,
hıszivattyú kivitelezıi nyilatkozat a berendezés mőszaki megfelelıségérıl.

18. Mikor történhet a bekapcsolás?
Bekapcsolás a fenti dokumentumok hiánytalan benyújtását és az ELMŐ-ÉMÁSZ Energia Pont
munkatársainak jóváhagyását követıen történik.
19. Ellenırzés, monitoring
A bekapcsolt rendszerek ellenırzése elıször a bekapcsolást követı 30 napon belül, majd éves
gyakorissággal történik.
20. Mi a GEO program?
Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport a környezettudatosság, illetve ehhez kapcsolódóan a hıszivattyús
berendezések elterjedésének támogatására a Panasonic Magyarország-gal közösen, promóciós
programot dolgozott ki. Ennek lényege, hogy a GEO promóciós programban a partnerünktıl vásárolt
hıszivattyú által felhasznált villamos energia fogyasztásból 6.000 kWh áramdíjat átvállalunk ezzel a GEO
program keretén belül megvalósuló hıszivattyús rendszer beruházásokat segítik.
21. Mi GEO promóciós csomag tartalma?
GEO tarifa igénybevétele, 6.000 kWh egyszeri áramdíj kedvezmény a hıszivattyús főtési rendszer
fogyasztásából
22.Milyen hıszivattyús beruházáshoz vehetı igénybe a GEO promóciós csomag?
Kizárólag a GEO promóciós program Részvételi feltételeiben meghatároztottak szerint, az a Panasonic
Magyarországi képviseletétıl, ill. az általuk kijelölt üzletektıl megrendelt új hıszivattyús beruházások
esetén vehetı igénybe.
23. Mikortól meddig él a GEO promóciós program?

A promóciós program 2012.10.01-2012.12.31-ig van érvényben.
24. Folyamatban lévı hıszivattyús beruházásokhoz igényelhetı a GEO promóciós csomag?
Nem.
25.Meglévı hıszivattyús rendszerekhez igényelhetı a GEO promóciós csomag?
Nem.
26. Hol érhetı el a szerzıdéses Partnerek listája?
Az ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program szerzıdéses üzletek aktuális listája a Panasonic
Magyarország és az ELMŐ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati pontjain, valamint a www.aram.hu;
www.panasonicaquarea.hu weboldalakon érhetı el. A Szolgáltató kizárólag a benyújtás idıpontjában
érvényes Partner lista alapján tudja az igényeket elfogadni.
27. Mit kell tenni, ha új hıszivattyús beruházást tervez, illetve a GEO promóciós program felkeltette
az érdeklıdését?
Javasoljuk, hogy kérjen szakmai tanácsot és ajánlatot az ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program
szerzıdéses Partnereitıl, akinek mindenkor aktuális listáját megtalálja ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve a
www.aram.hu; www.panasonicaquarea.hu internetes oldalakon is.
28. Hová fordulhat a GEO tarifával, illetve a hatékony energiafelhasználással,
energiatakarékossággal, a megújuló energiák gyakorlati felhasználási lehetıségeivel kapcsolatos
tanácsadásért?
Személyesen:
ELMŐ területen: Energia Pont - 1132 Budapest Váci út 72-74.
ÉMÁSZ területen: Energia Pont - Miskolc 3525 Dózsa György u. 13.
Mőszaki ügyintézınél az ügyfélszolgálati irodákon (Ügyfélszolgálati irodáink elérhetıségét megtalálja a
www.elmu.hu és a www.emasz.hu oldalakon.)
Interneten:
www.elmu.hu
www.emasz.hu
www.energiapersely.hu
www.panasonicaquarea.hu
www.panasonic.hu
E-mail-ben:
energiapont@elmu.hu
energiapont@emasz.hu
panasonicaquarea@eu.panasonic.com
Telefonon:
Az ELMŐ Nyrt. ellátási területén: 06 40/38-38-38
Az ÉMÁSZ Nyrt. ellátási területén: 06 40/28-28-28
Panasonic Aquarea vonal: +36 1 382 60 60 / 258 (mellék)
Panasonic kék szám +36-40/201-006

29.Hol érhetı el a regisztrált villanyszerelık listája?
Energia Pontjaink munkatársainál a www.elmu.hu, www.emasz.hu, illetve a www.energiapersely.hu
oldalakon vagy ügyfélszolgálati irodáinkon.

