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Ivóvizes berendezések kialakítása az EN 806-4:2010  
szabványnak megfelelően – a vízvezeték-szerelő  
felelőssége a szabvány figyelmen kívül hagyása esetén:
Az ivóvizes berendezésekben a mikrobakteriális kontaminációk és lerakódások megelőzésével, ill. eltávolításával kapcsolatos számos 
követelményt a vízvezeték-szerelők nehezen tudják áttekinteni. A vízvezeték-szerelőnek ennek ellenére higiéniai szempontból kifogástalan 
rendszert kell kialakítania. Ha nem követi a műszaki szabályokat, akkor a munkákat elvégző vízvezeték-szerelőtől az építtető megkövetel-
heti, hogy adott esetben térítésmentesen hárítsa el a mikrobakteriális kontaminációból származó károkat. Ez a cikk azokkal a követelmé-
nyekkel foglalkozik, amelyeket az új ivóvizes berendezések kiépítésekor, meglévő berendezések átépítésekor és javításakor, ellenőrzése-
kor, átöblítésekor és fertőtlenítésekor figyelembe kell venni.

EN 806-4 Európai Szabvány –  
2010 óta hatályos
A jelenleg érvényes „A tanács 1998. no-
vember 3-án hozott 98/83/EK irányelve az 
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről” 
európai irányelv alapján 2010. február 23-án 
az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
elfogadta az EN 806-4:2010 „Az ivóvíz be-
rendezések műszaki szabályzása – 4. rész: 
Kiépítés” [1] Európai Szabványt,amelyet 
2010 szeptemberéig minden európai or-
szágban a nemzeti szabványok részévé kel-
lett tenni. Ez a szabvány tartalmaz először 
Európa-szerte érvényes előírásokat az ivó-
vizes berendezések üzembe helyezésével, 
pl. a feltöltéssel, a hidrosztatikus nyomás 
ellenőrzésével, öblítéssel és fertőtlenítéssel 
kapcsolatban. „Ez az Európai Szabvány az 
új berendezéseknél, az átépítéseknél és a 
javításoknál alkalmazható.” [1]

Nemzeti követelmények 
Az EN 806-4 Európai Szabványon [1] kívül 
a nemzeti előírásokat is figyelembe kell 
venni és be kell tartani,  
pl. Németországban a [2] [3] [4] forrásokban 
foglaltakat.

A vízvezeték-szerelőnek figyelembe 
kell vennie és be kell tartania az 
említett előírásokat? 
Ha a vízvezeték-szerelő nem az elismert 
műszaki szabályozásoknak megfelelően 
(vonatkozó nemzeti, vagy nemzetközi 
szabványok, nemzeti előírások) végezte a 
munkáját, akkor ha káresemény történik, 
adott esetben műszaki szakértői vélemény-
nyel kell bizonyítania, hogy az elvégzett 
munkák megfeleltek a korszerű műszaki 
elvárásoknak. Ha ez nem sikerül, akkor a 
vízvezeték-szerelő felelős a károkért. Ezért 
erősen ajánlott az említett előírásokban 
szereplő követelmények betartása, mert így 
csökkenthető káreseménykor a felelősség 
kockázata.

Hidrosztatikus nyomás ellenőrzése
Az EN 806-4 [1], 6. „Üzembe helyezés” 
bekezdése a 6.1 pont alatt tárgyalja az „Em-
beri fogyasztásra szánt vízhez, épületeken 
belül telepített berendezések feltöltése és a 

hidrosztatikus nyomás ellenőrzése” téma-
kört. „Az épületeken belüli berendezéseket 
nyomásellenőrzésnek kell alávetni. Ezt víz-
zel, illetve ha a nemzeti törvényi előírások 
ezt engedélyezik kisnyomású, olajmentes, 
tiszta levegővel vagy inert gázzal kell elvé-
gezni. Ügyelni kell a rendszerben a magas 
gáz- vagy légnyomás miatt kialakuló lehet-
séges veszélyekre.” Az EN 806-4 [1] szab-
vány azonban ezeken az utasításokon kívül 
nem tartalmaz semmilyen vizsgálati kritériu-
mot a sűrített levegővel végzett vizsgálatra 
nézve. Ezzel szemben a hidrosztatikus 
nyomás ellenőrzéséhez az alapanyagok és 
a beépített csövek méretétől függően három, 
A, B és C, vizsgálati eljárás leírását is tartal-
mazza. Az A, B és C vizsgálati eljárásoknál 
különbözőek az ellenőrzési folyamatok, a 
nyomások és az idők. Németországban egy 
egységes eljárást hoztak létre: „A helyszí-
nen történő gyakorlati elvégezhetőség miatt 
a gyakorlati kísérletek alapján egy módo-
sított eljárás lett kiválasztva, mely minden 
nyersanyag, illetve nyersanyag-kombináció 
esetén használható.” [3]
A múltban jellemzően vízzel végzett tömí-
tettség-ellenőrzéseket az ivóvízvezetékek 
lefedése előtt végezték el. Ha a rendszert 
nem helyezik azonnal üzembe, mind a 
feltöltött, mind a részben feltöltött, mind a 
kiürített vezetékekben fennáll a bakteriális 
kontamináció veszélye. Ezért az EN 806-4 
[1] szabvány előírja: „Az ivóvizes berende-
zéseket a beszerelést és a nyomásellenőr-
zést követően lehetőleg minél hamarabb, 
illetve az üzembe helyezést megelőzően 
mindenképp ivóvízzel ki kell öblíteni.” „Ha 
egy rendszer közvetlenül az üzembe helye-
zést követően nem üzemel, akkor rendsze-
res időközönként (maximum 7 naponta) ki 
kell öblíteni.” Mivel az ivóvízrendszereket 
általában nem helyezik üzembe közvetle-
nül a tömítettség ellenőrzése után, sőt, az 
üzembe helyezés gyakran csak hónapok 
múlva történik, a 7 naponta elvégzendő 
öblítés követelménye ugyan célszerű, azon-
ban gyakorlati és gazdasági oldalról nézve 
is megkérőjelezhető.
Ez volt az oka, hogy a ZVSHK Németor-
szágra kiadott egy műszaki előírást [3], 
amely a hidrosztatikus nyomás vízzel 
végzett ellenőrzése alternatívájaként olyan 

rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek 
megfelelően a tömítettség ellenőrzését 150 
hPa (150 mbar) nyomású olajmentes sűrített 
levegővel, és a terhelhetőség ellenőrzését 
az ivóvizes berendezés névleges értékeitől 
függően 0,3 MPa (3 bar), ill. 0,1 MPa (1 bar) 
nyomású olajmentes sűrített levegővel is el 
lehet végezni. A 0,3 MPa (3 bar) nyomást 
meghaladó próbanyomások a következő 
okokból nem használhatók: „A gázok ösz-
szenyomhatósága miatt a nyomáspróba 
levegővel történő elvégzése esetén fizikai 
és biztonságtechnikai okokból ügyelni kell a 
„Munkavégzés gázzal működő berendezé-
seken” baleset-megelőzési előírások és a 
„Műszaki szabályok DVGW-TRGI gázberen-
dezések esetén” szabályzás előírásainak 
betartására. Emiatt az illetékes szakmai 
egyesületekkel egyetértésben és ezen sza-
bályzás támogatásával az ellenőrzőnyomást 
gázvezetékek tömítettségének és terhelhe-
tőségének elvégzése esetén maximum 0,3 
MPa (3 bar) értékben rögzítjük.” [3] „A tömí-
tettség-ellenőrzéseket alapvetően sűrített 
levegővel vagy inert gázokkal kell elvégezni. 
A kifogástalan minőségű tömítettség ellenőr-
zéséhez csak akkor szabad vizet használni, 
ha bizonyos feltételek teljesülnek, mint pl. a 
berendezést röviddel a tömítettség ellenőrzé-
se után üzembe helyezik.” [3] Az ilyen jellegű 
nemzeti szabályozásokat az EN 806-4 [1] 
kifejezetten engedélyezi. Ha a tömítettség 
ellenőrzését sűrített levegővel végzik el, a 
tömítettség ellenőrzése és az üzembe helye-
zés között pedig hosszabb holtidő van, elke-
rülhető, hogy az ivóvízrendszert legkésőbb 
7 naponta ki kelljen öblíteni, ahogy azt az 
EN 806-4 [1] a hidrosztatikus nyomás vízzel 
végzett ellenőrzése esetén előírja.



Figyelembe kell venni és be kell tartani a 
használat helyén országosan mindenkor 
érvényes biztonsági rendszabályokat, törvé-
nyeket és előírásokat.

Öblítés
Az EN 806-4 [1] előírja: „Az ivóvizes berende-
zéseket a beszerelést és a nyomásellenőrzést 
követően lehetőleg minél hamarabb, illetve az 
üzembe helyezést megelőzően mindenképp 
ivóvízzel ki kell öblíteni.” Az öblítést ivóvízzel 
vagy víz/levegő keverékével lehet elvégez-
ni. Az EN 806-4 [1] szabvány, valamint a 
DVGW [2] és ZVSHK [4] előírásai megkö-
vetelik az öblítéshez használt víz szűrését, 
ahol a 150 µm-nél nagyobb részecskéket ki 
kell szűrni és biztosítani kell a kifogástalan 
minőségű ivóvizet. A berendezés méretétől, 
valamint a csővezeték elrendezésétől és 
vezetésétől függően a rendszert szakaszon-
ként kell kiöblíteni. Az öblítést az épület alsó 
emeletén kell elkezdeni, strangonként, egy 
strangon belül emeletenként felfelé haladva 
kell elvégezni, azaz a legközelebbi strangtól 
a legtávolabbi strang és emelet irányában. 
Az öblítés során a minimális áramlási se-
besség 2 m/s, és a rendszerben található 
víznek az öblítés folyamán legalább 20x ki 
kell cserélődnie. 
Azonban a mikrobakteriális kontamináció-
kat és lerakódásokat a kizárólag ivóvízzel 
végzett öblítés gyakran nem távolítja el 
megfelelően, ezért ajánlott a tisztítóhatást 
a vízhez adott sűrített levegő löketekkel nö-
velni. Az EN 806-4 [1] ajánlása: „A csőveze-
téket ivóvíz-levegő intermittáló keverékével 
minden csőszakaszban minimum 0,5 m/s 
áramlási sebességgel, nyomás alatt kell 
kiöblíteni. Ehhez megadott minimális számú 
vízkivételi helyen a csőszerelvényeket ki 
kell nyitni. Ha a csővezeték egy kiöblítendő 
szakaszában a minimális térfogatáram az 
elosztórendszer teljes feltöltésekor nem kerül 
elérésre, akkor az öblítéshez egy tárolótartályt 
és egy szivattyút kell használni.” [1] „A be-
rendezés méretétől, valamint a csővezeték 
elrendezésétől függően a rendszert szaka-
szonként kell kiöblíteni. Egy öblítési szakasz 
hossza nem haladhatja meg a 100 métert.” 
[1]. Németországban lásd még a DVGW [2] 
és a ZVSHK [4] előírásait.

Fertőtlenítés
Az EN 806-4 [1] előírja: „„Az ivóvizes beren-
dezéseket szabad az öblítés után fertőtle-
níteni, ha azt felelős személy vagy hatóság 
előírja.” „„Az ivóvizes berendezések fertőt-
lenítésére használt minden vegyszernek 
meg kell felelnie a vízkezelésre használt 
vegyszerekre érvényes, az európai szab-
ványokban vagy ‒ amennyiben az európai 
szabványok nem alkalmazhatók ‒ a nemzeti 
szabványokban meghatározott követelmé-
nyeknek.” „A nevezett fertőtlenítőszerek 
szállítása, tárolása, kezelése és alkalma-
zása veszélyes lehet, ezért pontosan be 
kell tartani az egészségügyi és biztonsági 
rendelkezéseket.”

Németországban az ivóvizes berendezések 
fertőtlenítéséhez a hidrogén-peroxid (H2O2), 
a nátrium-hipoklorit (NaOCl) és a klórdioxid 
(ClO2) használata ajánlott [2] [4]. A fertőt-
lenítéshez használt vegyszerek kiválasz-
tásakor értékelni kell a felhasználóbarát 
tulajdonságot, a munkavédelmi és környe-
zetvédelmi szempontokat. Figyelembe kell 
venni, hogy a klórtartalmú oxidálószerek 
(NaOCl, nátrium-hipoklorit és ClO2, klór-
dioxid) használatakor szerves klórvegyü-
letek keletkeznek, ami környezetvédelmi 
szempontból aggályos, valamint hogy a kló-
rdioxidot közvetlenül az építkezésen, kémiai 
reakcióval kell előállítani. 
Ezért ajánlott az ivóvizes berendezések fer-
tőtlenítését hidrogén-peroxiddal (H2O2) el-
végezni. A hidrogén-peroxid felhasználóba-
rátabb, munkavédelmi és környezetvédelmi 
szempontból jobb alternatíva, mert alkalma-
zás közben oxigénre és vízre bomlik szét, 
így a használata közben nem keletkeznek 
veszélyes vegyületek. A gyors bomlásának 
köszönhetően a híg hidrogén-peroxidos 
fertőtlenítőoldatok problémamentesen a 
csatornahálózatba vezethetők. Ezen kívül a 
hidrogén-peroxid 5%-ot meg nem haladó 
koncentrációban nem veszélyes besorolá-
sú, így nem minősül veszélyes anyagnak. 
Az adagolóoldat ajánlott 1,5 %-os hidro-
génperoxid-koncentrációja esetén 100 l 
ivóvízzel hígítva 150 mg H2O2/l koncentrá-
ciójú fertőtlenítőoldat keletkezik, a DVGW 
[2] és ZVSHK [4] ajánlásainak megfelelően. 
Az ilyen koncentrációjú adagolóoldatokat 1 
literes flakonokban lehet beszerezni, így a 
felhasználó használatra kész adagolóolda-
tokat kap, amiket a kereskedelmi forgalom-
ban kapható eszközökkel lehet a 100 literes 
víztérfogathoz keverni.
Nagyobb koncentrációjú fertőtlenítőszerek, 
pl. hidrogén-peroxid (H2O2) feldolgozásakor, 
a felhasználónak kell a fertőtlenítőszert az 
adagolóoldat ajánlott koncentrációjára hígíta-
nia. Az ilyen eljárás a fertőtlenítőszerek 5% 
feletti koncentrációjánál veszélyes, ezért 
figyelembe kell venni a veszélyes anyagok 
és vegyszerek tilalmára vonatkozó rende-
leteket, valamint adott esetben a további 
nemzeti jogszabályi előírásokat. Ezenkívül 
a saját keverésű adagolóoldatok készítése-
kor személyi sérülések, illetve az ivóvizes 
berendezés károsodása fordulhat elő.

Az elvégzett munkák dokumentálása
Az EN 806-4 [1] előírásai szerint az elvég-
zett ellenőrzési, öblítési és fertőtlenítési 
folyamatokkal kapcsolatos feljegyzéseket, 
valamint a vizsgálatok eredményeit át kell 
adni az épület tulajdonosának. A DVGW [2] 
és a ZVSHK [4] szabályzatainak mellékle-
tében mintajegyzőkönyvek is találhatók az 
ivóvizes berendezéseken végzett öblítési 
és fertőtlenítési munkák eredményeinek do-
kumentálásához, a ZVSHK [3] szabályzata 
tartalmaz ilyen mintajegyzőkönyvet az elle-
nőrzési munkák dokumentálásához is.
A dokumentáció elkészítésénél hasznos 

segítséget nyújtanak a nyomtatott szalagok, 
amiket az ivóvizes berendezések ellenőr-
zéséhez, öblítéséhez és fertőtlenítéséhez 
használt berendezések közvetlenül ki tud-
nak nyomtatni.

Berendezések, amikkel az említett 
szabályozások követelményei telje-
síthetők
A következő táblázatban összefoglalva lát-
ható, hogy az említett szabályozások milyen 
követelményeket támasztanak az ivóvizes 
berendezések ellenőrzésével, öblítésével és 
fertőtlenítésével kapcsolatban, és a piacon 
kapható berendezések közül milyen típusú-
ak / mely berendezések képesek teljesíteni 
ezeket a követelményeket. A táblázatban 
szereplő adatokat nem a teljesség igényé-
vel állítottuk össze.

Szerző: Dr.-Ing. Rudolf Wagner, a REMS 
GmbH & Co KG ügyvezetője
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Követelmények Képes a követelmények teljesítésére

EN 806-4 
Európai 

Szabvány

ZVSHK  
kiadvány

Öblítő-
kompresszor

Digitális 
mérőeszkö-

zök

REMS  
Multi-Push 

SL

REMS  
Multi-Push 

SLW

Ivóvizes berendezések vizsgálata vízzel, A eljárás ● ●* ●

Ivóvizes berendezések vizsgálata vízzel, B eljárás ● ●* ●

Ivóvizes berendezések vizsgálata vízzel, B+ eljárás (DEU) ● ●* ●

Ivóvizes berendezések vizsgálata vízzel, C eljárás ● ●* ●

Ivóvizes berendezések tömítettségének ellenőrzése sűrített 
levegővel ● ●* ● ●

Ivóvizes berendezések terhelhetőségének ellenőrzése sűrített 
levegővel ● ●* ● ●

Ivóvizes berendezések átöblítése vízzel ● ● ● ● ●

Ivóvizes berendezések átöblítése víz- levegő keverékkel,  
intermittáló sűrített levegővel ● ● ● ● ●

Ivóvizes berendezések átöblítése víz- levegő keverékkel,  
folyamatosan adagolt sűrített levegővel ● ● ●

Ivóvizes berendezések fertőtlenítése ● ● ● ● ●

Az öblítési és ellenőrzési programok eredményeinek  
jegyzőkönyvezése ● ● (●) (●) ● ●

Fűtési rendszerek tisztítása, konzerválása ● ● ●

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése ● ● ●

●* utólag szükséges „külsö pumpa“ a levegöre /vízre                    (●) részlegesen

A REMS Multi- Push SLW kompresszorral 
felszerelt elektronikus öblítő- és nyomásel-
lenőrző egysége az összes követelményt 
teljesíti:

● Alkalmas ivóvizes berendezések öblítésé-
re vízzel az EN 806-4:2010 szerint, meg-
felel a DVGW W 557 (A) 2012. októberi 
„Ivóvizes berendezések tisztítása és fer-
tőtlenítése” (DVGW Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V.) műszaki 
előírás követelményeinek és a német 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK) „Ivóvizes berendezések átöblí-
tése, fertőtlenítése és üzembe helyezése” 
(2014. augusztus) kiadványában található 
követelményeknek, valamint használható 
radiátorok és felületfűtő-rendszerek öblí-
téséhez is. 

● Alkalmas ivóvizes berendezések öblí-
tésére intermittáló sűrített levegős víz/
levegő keverékkel az EN 806-4:2010 sze-
rint, megfelel a DVGW W 557 (A) 2012. 
októberi „Ivóvizes berendezések tisztítá-
sa és fertőtlenítése” (DVGW Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) 
műszaki előírás követelményeinek és a 
német Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) „Ivóvizes berendezések 
átöblítése, fertőtlenítése és üzembe he-
lyezése” (2014. augusztus) kiadványában 
található követelményeknek, valamint 
használható radiátorok és felületfű-
tő-rendszerek öblítéséhez is. 

● Csővezetékrendszerek átöblítése víz-le-
vegő keverékkel konstans sűrített levegő 
alkalmazásával

● Fertőtlenítés, tisztítás és konzerválás a 
REMS fertőtlenítő- és tisztítóegységgel: 
Alkalmas ivóvizes berendezések fertőtle-
nítésére az EN 806-4:2010 szerint, meg-
felel a DVGW W 557 (A) 2012. októberi 
„Ivóvizes berendezések tisztítása és fer-
tőtlenítése” (DVGW Deutscher Verein des 

Gas- und Wasserfaches e. V.) műszaki 
előírás követelményeinek és a német 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK) „Ivóvizes berendezések átöblí-
tése, fertőtlenítése és üzembe helyezése” 
(2014. augusztus) kiadványában található 
követelményeknek, valamint használható 
más csővezetékek fertőtlenítésére is. Ra-
diátorok és felületfűtési rendszerek tisztí-
tása és karbantartása. Alkalmas különbö-
ző adalékok felhasználása fertőtlenítő- és 
tisztítóegységgel történő fertőtlenítéshez, 
tisztításhoz és konzerváláshoz, különféle 
alkalmazásokhoz. 

● Alkalmas ivóvizes berendezések sűrített 
levegős tömítettség-ellenőrzésére a 
német Zentralverband Sanitär Heizung 
Klima (ZVSHK) „Ivóvizes berendezések 
tömítettségének ellenőrzése” (2011. ja-
nuár) műszaki előírásának megfelelően, 
valamint használható más csőrendszerek 
és tartályok nyomáspróbájához és tömí-
tettségének ellenőrzéséhez.

● Alkalmas ivóvizes berendezések terhel-
hetőségének ellenőrzésére sűrített levegő 
felhasználásával a német Zentralverband 
Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) 
„Ivóvizes berendezések tömítettségének 
ellenőrzése” (2011. január) műszaki előí-
rásának megfelelően, valamint  
használható más csőrendszerek és tartá-
lyok terhelhetőségének ellenőrzéséhez.

● Alkalmas ivóvizes berendezések hid-
rosztatikus nyomásellenőrzésére vízzel 
az EN 806-4:2010 szabvány A vizsgáló 
eljárásának megfelelően, illetve más 
egyéb csővezetékrendszerek és tartályok 
nyomásállóságának és tömítettségének 
ellenőrzésére.

● Alkalmas ivóvizes berendezések hidrosz-
tatikus nyomásellenőrzésére vízzel az EN 
806-4:2010 szabvány B vizsgáló eljárásá-
nak megfelelően. 

● Alkalmas ivóvizes berendezések hidrosz-

tatikus nyomásellenőrzésére vízzel az EN 
806-4:2010 szabvány B vizsgáló eljárá-
sának, valamint a Zentralverband Sanitär 
Heizung Klima (Németország) „Ivóvizes 
berendezések tömítettségének ellenőrzé-
se” (2011. január) adatlapja szerint módo-
sított eljárásnak megfelelően, illetve más 
egyéb csővezetékrendszerek és tartályok 
nyomásállóságának és tömítettségének 
az ellenőrzésére.

● Alkalmas ivóvizes berendezések hid-
rosztatikus nyomárellenőrzésére vízzel 
az EN 806-4:2010 szabvány C vizsgáló 
eljárásának megfelelően, illetve más 
egyéb csővezetékrendszerek és tartályok 
nyomásállóságának és tömítettségének 
ellenőrzésére.

● Sűrített levegős szivattyúként használ-
ható bármely típusú tartály szabályzott 
feltöltésére ≤ 0,8 MPa/8 bar/psi nyomású 
sűrített levegővel,

● Alkalmas sűrített levegős szerszámok 
üzemeltetésére ≤ 230 Nl/perc levegőigé-
nyig.
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