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Termékinformáció 

Termék adatlap (a Nr. 812/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye Vaillant

(b) A beszállító által adott típusazonosító VED H 6/2 N

(c) Deklarált csapolási profil XXS

(d) A vízmelegítés energiahatékonysági osztálya A

(e) Vízmelegítés energiahatékonyság 39 %

(f) Éves elektromos és/vagy tüzelőanyag fogyasztás 479 kWh and/ or - GJ

(g) Más csapolási profilok -

Megfelelő vízmelegítési energiahatékonyság - %

Megfelelő éves elektromos és/vagy tüzelőanyag 
fogyasztás - kWh and/ or - GJ

(h) A termosztát hőmérsékleti beállításai 30 °C

(i) Zajszint, belső 15 dB

(j) A vízmelegítő csak a csúcsidőszakon kívül képes 
működni nem

(k) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés 
és karbantartás számára

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet 
végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató 
előírásait

(l) Az intelligens szabályozó tényezője, távfelügyelet -



Dátum: 2021.05.12. A tartalmak változhatnak Oldal 2/2

Termékinformációs követelmények (A Nr. 814/2013 EU szabályozás szerint)

Típus VED H 6/2 N
 

Adat Szimb. Érték Egység  Adat Szimb. Érték Egység

 Fosszilis és/vagy biomassza tüzelőanyagot használó vízmelegítők 
számára:

Napi elektromos fogyasztás Qelec 2,203 kWh  Napi tüzelőanyag 
fogyasztás Qfuel - kWh

Deklarált csapolási profil XXS  Nitrogén-oxid emisszió NOx - mg/kWh

LWA 15 dB

Vízmelegítő berendezések számára, amelyekre az intelligens szabályozó '1'-es értéket deklarált

Heti tüzelőanyag fogyasztás 
távfelügyelettel

Qfuel, week, 

smart
- kWh  Heti tüzelőanyag fogyasztás 

távfelügyelet nélkül Qfuel, week - kWh

Heti elektromos fogyasztás 
távfelügyelettel

Qelec, week, 

smart
- kWh  Heti elektromos fogyasztás 

távfelügyelet nélkül Qelec, week - kWh

Tárolós vízmelegítők számára, deklarált 3XS, XXS és XS csapolási 
profillal

 Tárolós vízmelegítők számára, deklarált M, L, XL, XXL, 3XL és 4XL 
csapolási profillal

V - l  Kevert víz 40°C-on V40 - l

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, 
telepített vagy karbantartott: a szétszereléshez, újrahasznosításhoz és az 
ártalmatlanításhoz kapcsolódó információk az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet 
végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató 
előírásait


