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szigetelésalternatív energiapasszív házak világítástechnika



Fűtését, hűtését, melegvíz készítését, medence fűtését akár egyetlen rendszerrel is megoldhatja. Geotermi-
kus és napkollektoros, környezet- és pénztárcakímélő megoldások, piacvezető hőszivattyús szakértelem-
mel magánszemélyeknek, termálkertészeteknek, mezőgazda sági vállalkozásoknak, beruházóknak, önkor-
mányzati közintézményeknek, társasházaknak.

Bízza magát a HGD Kft-re, és profitáljon  
Ön is hozzáértésünkből: több mint 5000 kW beépített  
hőszivattyús teljesítmény és 125 000 m földhőszonda 

telepítés országszerte!

• Hőszivattyús rendszer tervezés-kivitelezés
• Napkollektoros és kombinált rendszerek
• Épületaudit-energiaracionalizálás
• Rendszerfelügyelet-üzemeltetés
• Engedélyezés-pályáztatás
• Fúrás-fúróberendezés értékesítés

* A Pannon Ház 1 MW hőszivattyús rendszere, Törökbálint 

1141 Budapest, Zsigárd u. 21.
Tel.: 1/221-1458 • Fax: 1/422-0004
Honlap: www.hgd.hu
E-mail: info@hgd.hu

Magyarország 1. és Európa 7. legnagyobb*  
hõszivattyús rendszer tervezõje-kivitelezõje

Ha hõszivattyú, akkor a megoldás a HGD!

Energiatakarékos lámpák
Passzív házak világítására kiválóan alkalmas fényforrások és lámpatestek  

széles választékát szeretnénk Önöknek bemutatni.

Rendkívül jól kombinálható napelemes rendszerekkel kis és nagy-
feszültségű hálózatban egyaránt. Rendkívül hosszú élettartama 
(50.000–100.000 óra), alacsony energiafelvétele, minimális mele-
gedése teszi lehetővé alkalmazását számos helyen. A technológia 
rohamos fejlodésével szinte  hónapról-hónapra javulnak a fénytech-
nikai paraméterei. Kivételesen jó színvisszaadó képessége miatt káp-
rázatos színek megjelenítésére alkalmas.

»Világítástechnikai termékek«, elsősorban energiata-
karékos, halogén fényforrások, lámpatestek,  

kiegészítők import–export kereskedelme illetve 
Magyarországi képviselete és forgalmazása.

Termékeink széles választékát megtalálja weboldalunkon!  
http://www.maxilighting.hu

Maxi Lighting Kft. 7300 Komló, Pécsi u. 42/c. 
Tel: +36 (72) 281-297 • Fax: +36 (72) 581-307

E-mail: info@maxilighting.hu



Kedves Olvasó!

Korunk egyik legnagyobb kihívása az energiaválság, ami 
tőlünk várja a megoldást. Mindnyájunk közös érdeke az 

energiafogyasztás minimalizálása és új energiaforrások 
 kiaknázása. Lapunkban lévő cégek termékei és szolgáltatá-
sai igénybe vételével Ön is hozzájárul ahhoz, hogy több 
pénzt tudjon valódi céljaira fordítani, és hogy részt vegyen 
környezetünk kímélésében.

Az Egyesült Államokból induló gazdasági válság hatásait még 
mindig érezzük. Magyarországot nemhogy nem kerülte el, 
 hanem az amúgy is visszafogott gazdaságot az Európai 
 Unióban példátlan módon sújtotta. Az ingatlanok hitelezé-
sére szakosodott bankok bedőlése hatalmas pénzügyi, majd 
egyre inkább a reálgazdaságra is kiterjedő válsághullámot 
 indított el. A forint leértékelődött és azóta is alig erősödik, 
hitelfelvételi lehetőségek szinte teljesen lecsökkentek. A leg-
több cég drasztikusan csökkentette kiadásait, beruházásait 
pedig visszafogta.

Napjaink egyik kulcsfontosságú feladata, hogy újabb lehe-
tőségeket találjunk az energia hatékony és ésszerű felhaszná-
lására. Nem csak a környezettudatos gondolkodás elterjedése, 
a fosszilis energiaforrások korlátozott mennyisége és a kime-
rülőben lévő készletek teszik sürgetővé a probléma megoldá-
sát, hanem az egyre növekvő energiaárak is. Az energiaárak 
növekedése következtében a családok jövedelmük egyre 
 nagyobb hányadát költik közüzemi díjakra.

Magyarországon az éves energiafogyasztás mintegy har-
madát az épületek üzemeltetése teszi ki.

Becslések alapján másfélszer akkora az energiapazarlás 
 hazánkban, mint az unió fejlett országaiban. EU általi célki-
tűzés, melyszerint 2020-ra a megújuló energiák a jelenlegi 
három–négy százalékos mérték helyett húsz százalékos 
arányt kell, hogy elérjenek Magyarországon!

A passzívházak miatt húzódozók, jobban teszik, ha elkez-
denek megbarátkozni a gondolattal, hogy 8–10 év múlva 
már csak az marad felül, aki tudomásul veszi, megváltozott a 
világ! 

Egyetlen módon menthetjük meg környezetünket és válha-
tunk függetlenné a fosszilis energiahordozóktól, ha kutatjuk - 
keressük az alternatív energiaforrásokat. Egy biztos: alternatív 
energiaforrások nélkül nincs jövője az emberiségnek!

                       szerkesztő

Elõzetes következõ számból:
Szigeteléstechnika:
» Hő-, víz-, hang-, rezgésszigetelés,
» Aljzatszigetelés,
» Homlokzatszigetelés,
» Tetőszigetelés,
» Talajszigetelés, medenceszigetelés
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A jó csapatmunka és megfelelő szakérte-
lem meghozta gyümölcsét. A komoly fel-
készültséggel és referenciákkal rendelkező 
csapat munkáját siker koronázta, elérhető 
áron valódi passzívházat hoztunk létre. 
 Sikerült az átlagos építkező számára is 
megfizethető alternatívát mutatni, és ezt 
számokkal, mérésekkel is igazolni tudtuk.

Budapest II. Törökvész: Modern 
vonalú passzívház villa 

A szadai épület tervezője az Intervallum 
Kft. Építésziroda két újabb passzívház-
projektje Budapesten illetve Budaörsön 
kerül megvalósításra 2010 folyamán. 
A szadai építési tapasztalatok birtoká-
ban, új anyagokat és megoldásokat fel-
használva épül a két újabb passzívház. 
A Budapest II. kerületi Törökvészen épü-
lő kétlakásos lakóház enyhén lejtős te-
repre ültetett, alápincézett, földszint + 
emelet kialakí tású épület. 

A környezet sűrűn beépített elegáns 
villanegyed, különböző – leginkább mo-
dernista és posztmodern stílusjegyeket 
hordozó – lakóépületekkel. A tervezett 
épülettel úgy kívánunk illeszkedni a kör-
nyezetbe hogy egy egyszerű, terepvonalat 
követő lépcsőző tömegű, modern hang-
vételű villaépületet építünk, természete-

sen passzívház minőségben. Az épületet 
alacsony hajlásszögű, fémlemez borítású 
tetővel fedjük, nagy konzolos kiülésű te-
tőtúlnyújtásokkal, amik a nyári árnyéko-
lásban működnek közre. A behajtó szint-
jén levő pinceszintre került a kétállásos 
garázs, tárolók, valamint a mosókonyha, 
mely egyben a hőközpont is. A földszinten 
helyezkedik el a nagyobbik lakás, nappali-

étkező-konyha külső terasz-kapcsolattal, 
fürdő, háló és dolgozószobával. A közös 
lépcsőházból elérhető az emeleti lakás, 
melynek két délre néző szobájához hatal-
mas tetőterasz kapcsolódik. 

A hőszigetelt épületburok a földszint és 
emelet szinteket jelenti, a pinceszinten el-
helyezkedő helyiségek ezen kívül vannak. 
Emiatt a pincefödémet megfelelő módon 
hőszigetelni kell, és a földszintről pince-
szintre vezető lépcső ajtója is bejárati ajtó 
szintű szigeteléssel ellátott.

Az épületenergetikai mutató 15 kWh/
m2 a, az összesített primerenergia-mutató 
a napelemeknek és napkollektoroknak kö-
szönhetően mindössze 77 kWh/m2,év. 
A földszint alapterülete 135 m2, az emelet 
80 m2. A pinceszintet nem terveztük be a 
termikus burokba a PHPP számítás során, 
tekintve, hogy a garázsban és a pinceszin-
ten teljesen felesleges a passzívház köve-
telmények teljesítése. Ennek megfelelően 
a földszint födéme a termikus burok hatá-
ra, így alulról (is) kap hőszigetelést. 

A szerkezetek U értékei a következők: 
külső fal: 0,107 W/m2K; zárófödém: 0,083 
W/m2K; járható tető 0,090 W/m2K; pince-
födém 0,11 W/m2K; az üvegezés U értéke 
0,7 W/m2K, az ablakok átlagos U-értéke a 
tokkal együtt számítva a 0,8 W/m2K érték 
alatt marad. Az épület kialakítását haté-
kony hővisszanyerős szellőztetéssel ter-
vezzük, a hőellátást egy kis teljesítményű 
kondenzációs gázkazán biztosítja. Hasz-
nosítjuk a talajhőt talajkollektoros rend-
szerrel, melyet részben a szellőző levegő 
előmelegítésére (nyáron előhűtésére) 
használunk, illetve a födémtemperálás ré-
vén a nyári hűtést ezzel kívánjuk megol-
dani. A fűtési energiaigény mindössze 3 
kW-os készüléket igényelne, azonban a 

Szekér László: Két újabb magyar  
passzívház az Intervallum Kft.-tõl

A szadai passzívház volt az első megépült és minősített magyar passzív-
ház, melyet 2009 februárjában mutattunk be. A szadai példa bizonyí-

totta, hogy lehetséges Magyarországon ma elérhető áron valódi, minősített 
passzívházat építeni. A földszintes, pince és tetőtér nélküli, 126 m2 hasznos 
alapterülettel rendelkező családi ház  a rendelkezésre álló 30 milliós költség-
keretből tervezéssel együtt 8 hónap alatt valósult meg. A népi építé szetre is 
utaló formálást környezettudatos megfontolások szerint alakítottuk.
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tartalék és melegvíz készítés miatt, – illet-
ve mivel ilyen kis teljesítményű készülék 
nem kapható – ennél nagyobb méretű ké-
szülék lett betervezve. A hőleadó felület a 
mennyezet, mely egyben a nyári passzív 
hűtést is biztosítja. A tetőn elhelyezett vá-
kuumcsöves napkollektorok  a használati 
melegvíz-készítésére szolgálnak, a nyári 
időszakban a felesleget a külső medence 
vizének melegítésére fordítjuk. Az épület 
külső falszerkezete 37,5 cm Ytong falazat 
és 24 cm Multipor hőszigetelés. Ez a kom-
bináció Magyarországon elsőként kerül 
megvalósításra új épületnél.

Ez az újszerű kombináció lehetőséget 
nyújt egy homogén falszerkezetből kiala-
kított passzívháztípus létrehozására. A ha-
sonló anyagból készülő falszerkezet és 
hőszigetelés számos előnnyel rendelkezik. 

Az épület kialakításánál a passzív-szo-
lár építészeti és szerkezeti megoldások 
sorát alkalmaztuk. A szerkezeti koncepció: 
Ytong passzívház rendszer, szuperszige-
telt, hőhídmentes, légtömör kialakítás. 
Célunk volt a szolári nyereség maximali-
zálása a fűtési idényben ezért a déli hom-
lokzaton az ablakok a lehető legnagyob-
bak, a többi oldalon csak a szükséges 
méretűek. A nagy déli üvegfelületeket a 
tetőkinyúlás mellett mobil árnyékolókkal 
és napelemeket tartó fix árnyékolóval is 
védjük a nyári túlmelegedéstől. A nyílás-
zárók külső árnyékolóval (alumínium la-
mellás redőnyök) ellátott, 3 rétegű extra 
hőszigetelő üvegezésű minősített passzív-
ház-nyílászárók (Internorm Edition, 3 ré-

tegű hőszigetelő üvegezéssel, alu-fa anya-
gú, U = 0,74 W/m2K, az üvegezés Low-E 
bevonatos három rétegű, Ug= 0,6 W/
m2K). A nyílászárók a külső szigetelés sík-
jában kerülnek beépítésre, megfelelő lég-
tömörségű kialakítás mellett. Az alapo-
zás szigetelt lemezalappal történik, így 
hő hidak még a pinceszinten sincsenek. 
A külső falak hőszigetelése (zártcellás po-
lisztirollal) a pinceszint kb. feléig folytató-
dik. A konzolos erkélylemez speciális 
hőhídmentes kialakítású – a Schöck 
Isokorb XT – elemekkel lett kialakítva. 
A hőhídmentes konzol Magyarországon 
szintén elsők között kerül alkalmazásra.

Az épület kialakításánál környezettu-
datos eszközöket alkalmaztunk. A teljes 
épület körül biztonsági drenázs rendszer 
készül, mely az esetlegesen előforduló 

 rétegvizeket távol tartja az épület szerke-
zeteitől. A tetőkről összegyűjtött esővize-
ket külön föld alatti tartályban tároljuk, és 
öntözésre illetve wc-öblítésre haszno-
sítjuk. Az épület telepítése úgy van kiala-
kítva, hogy egy esetleg havária-szerűen 
lezúduló zápor sem árasztja el a pince-
szintet, felszíni vízelvezetéssel tud távozni 
a víztömeg A nappaliból és az étkezőből 
kijárat készül a szabadba, teraszok bizto-
sítják a kertkapcsolatot mindkét oldalon, 
illetve az emeleti részen ezt tetőterasz 
pótolja. A déli teraszok használhatóságát 
mobil árnyékolókkal tesszük teljessé. 
A homlokzatszínezés két különböző szín 
alkalmazásával a változatosságra törek-
szik. A panoráma felé sarokablakok és toló 
üvegfalak néznek. A belső kialakítást és a 
kertet is szaktervező tervezi.

Az épület kivitelezése 2009 nyarán el-
kezdődött, és az elképzelések szerint 2010 
nyarára be is fejeződik.

Az épület energiamérlege a következő főbb 
elemekből áll:
•  A szellőztetés vesztesége 1272 kWh/év;  
•  Transzmissziós veszteségek 7954 kWh/év;  
•  Az összes veszteség 9226 kWh/év.
•  Szoláris nyereség 4782 kWh/év;
•  Belső hőforrás nyereség: 2082 kWh/év;
•  Hőnyereség hasznosítási foka: 93%;
•  Összes hőnyereség 6382 kWh/év. 
•  Fűtési hõigény: kb 3000 kWh/év.

•  Építész tervezõ: Szekér László 
Intervallum Kft.  www.ivkft.hu 

•  PHPP számítások:  
Benécs József – Passzívház Kft.

•  Statika: Pap Ferenc statikus tervező 
Pap Mérnökiroda Kft.

•  Épületgépészeti tervezõ:  
Detre Zsolt, • Detre Kft.

•  Szellõzés: Kucsera Mihály 
Domtec Kft., Paul

• Talajkollektorok: Rehau
• Hõszigetelés: Multipor, Neopor 
• Napkollektorok: Kardos Labor
• Nyílászárók: Internorm Edition
• Tetõfedés: RheinZink
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Budaörs:  
Passzívház integrált télikerttel

A budaörsi ház egy olyan kényelmes, és 
korszerűen fenntartható lakóház, mely 
gazdaságosan üzemeltethető, fűthető. 
Lakója egy sokgyermekes család, kényel-
 mesen elfér a 4 önálló szobával valamint 
tágas közös helyiségekkel rendelkező új 
házban. 

Az enyhén lejtős, 1000 négyzetméter 
alapterületű telek Budaörs dombos, észak-
keleti részén található. A környezet telje-
sen beépült, körben családi házas ingatla-
nok találhatók, az utcában ez volt az 
utolsó üres telek. Az építészeti formálás 
figyelembe vette a kialakult utcaképet, 

amit a budaörsi módos kertvárosi hangu-
lat jellemez. 

Az építtető kezdetektől fogva passzív-
házat szeretett volna építeni. A tervezés 
megkezdését alapos egyeztetések előzték 
meg. Már az első vázlatoknál felmerült az 
alapgondolat, az épület közepébe integ-
rált télikert. Arra törekedtünk, hogy a déli 
tájolás előnyeit maximalizáljuk, ezért a 
hosszúkás téglalap alakú épület déli olda-

lán helyeztük el a nagy ablakokkal tagolt 
lakóhelyiségeket és épületbe süllyesztett 
télikertet, és az északi oldalra kerültek a 
kiszolgáló helyiségek. 

Az épület telepítésénél figyelembe 
vettük a szomszédos épületek telepítését, 
a zavarás ás árnyékolás elkerülése érdeké-

ben az épületet ennek megfelelően he-
lyeztük el, az utcavonaltól jelentősen hát-
rahúzva. Ez nagyobb intimitást ad az 
épületnek, és zajcsökkentés szempontjá-
ból is előnyös, bár az utca viszonylag 
csendes.

A szerkezeti koncepció: Ytong+Neopor: 
szuperszigetelt, hőhídmentes, légtömör 
kialakítás.

A földszinti falak hőszigetelése 30 cm 
Ytong A+ falon 30 cm Neopor hőszigete-
léssel; a pince padlószerkezete 25 cm tö-
mörített kavicságyon, 20 cm Styrodur 
hőszigetelés, 30 cm vastag vasbeton le-
mezalap. A pince monolit vasbeton szer-
kezete vízzáró adalékanyaggal készült. 
A zárófödém monolit vb. födém 40 cm 
Neopor hőszigeteléssel ellátva.

A nyílásszárók minősített passzívház-
nyílászárók (Internorm Edition, 3 rétegű 
hőszigetelő üvegezéssel, alu-fa anyagú, 
U = 0,74 W/m2K, az üvegezés Low-E be-
vonatos három rétegű, Ug= 0,6 W/
m2K). 

Az autóknak az épülettel egybeépített, 
de termikusan szeparált garázst tervez-
tünk a földszinten. A garázs nem fűtött, és 
különösebben nem is hőszigetelt, de erre 
nincs is szükség. A nappaliból nyíló tera-
szokról közvetlenül ki lehet jutni a kertbe. 
A földszinten a gépkocsis megérkezés, ga-
rázs, tárolók, nappali, konyha, étkező, dol-
gozó és a ház fő látványossága, az üvegfö-
démes télikert található. 

Lépcsőház vezet az első emeleti szint-
re, illetve le a pinceszintre, ahol gépé-
szeti, tároló és szabadidős helyiségek van-
nak. A 40 fok hajlású tető alatt az emeleten 
kaptak elhelyezést a hálószobák, fürdők és 
a (garázs fölött található) tetőterasz. 
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A ház egylakásos kialakítású. A nyílás-
zárók külső árnyékolóval ellátott, 3 rétegű 
extra hőszigetelő üvegezésű ablakok. 
A homlokzatok részleges homlokzati kő-
burkolatot kapnak. A nappaliból és a téli-
kertből kijárat készül a szabadba, burkolt 
épített teraszok biztosítják a kertkapcso-
latot. Az épület hőellátását talajvizet 
hasznosító hőszivattyú biztosítja, a hő-
visszanyerős szellőzésről nagy hatékony-
ságú Paul készülék gondoskodik, födémbe 
rejtett szellőző csatornákkal, a hőleadó 
felületek a födémek, melyekben a zsalu-
zás után, betonozás előtt csőkígyót he-
lyeztünk el. A használati meleg víz készí-
téshez vákuumcsöves napkollektorok is 
hozzájárulnak. 

A ház hasznos alapterülete megegyezik 
a termikus burok által határolt területtel, 
429 m2, a telek beépítettsége 20 %. Ter-
vezzük egy fotovoltaikus napelemes rend-
szer telepítését a tetőre, visszatáplálós 
rendszerben, továbbá a tetőről felfogott 
esővizet külön föld alatti tározóban gyűjt-
jük, és öntözésre, valamint wc-öblítésre 
hasznosítjuk. 

Speciális megfontolások kísérték a téli-
kert kialakítását. Kezdetekben a termikus 
burokban a télikert nem volt benne, és a 
télikert szellőztetését is az épülettől füg-
getlenül, gravitációsan kívántuk megolda-
ni a tető felső részén kialakított szellőző-
kürtő révén. A PHPP számítások elvégzése 
azonban azt mutatta, hogy ez az út na-
gyon nehezen járható, a télikert födéme 
kellemetlen hőhidakat eredményezett, a 
télikert nyári légállapota a modellezések 
szerint jelentősen eltért volna a belső hő-
mérséklettől, mivel az átöblítésre használt 
külső levegő hőmérséklete akár 35 fokos 
is lehet, illetve az épületen belüli szoláris 
nyereség is meglepően alacsonynak bizo-
nyult a többszörös üvegezés összeszorzó-
dó hatása miatt. Ezen felül az épületbe 
beharapó télikert kedvezőtlenül megnö-

velte az épület lehűlő felületeit is, és a té-
likert belső nyílászáróit mind passzívház 
minőségben kellett volna beépíteni, ami 
nagy költségnövekedést okozott volna. 

Mindezeken túl a télikert téli használa-
ta csak kompromisszumok árán lett volna 
biztosítható. Mindezek együtt oda vezet-
tek, hogy a télikertből megmaradtak a 
nagy homlokzati üvegezett felületek, 
megfelelő árnyékolás (motoros redőnyök) 
és 3 rétegű passzívház-nyílászárók alkal-
mazása mellett. A télikert légtere az épü-
let szerves részét képezi, a kiegyenlített 
hővisszanyerős szellőző rendszer itt is 
 jelen van, sőt a méretezés révén az esetle-
gesen itt keletkező téli hasznosítható hő-
energiát elosztja a ház többi részében is. 
Nyári üzemállapotban a motoros redőny 

leereszkedik a ferde üvegtetős részen, 
hogy megfelelő árnyékolást biztosítson. 
A talajkollektorokkal hűtött födémek a 
 télikertet is temperálják, így az télen-nyá-
ron a ház többi helyiségéhez hasonlóan 
teljes komforttal használható. A télikert 
belső nyílászárói közönséges, kereskedel-
mi forgalomban kapható nyílászárók. 

Az épület kivitelezése 2009 nyarán 
kezdődött, és 2010 folyamán valószínűleg 
megépül.

Jellemző épületenergetikai mutatók:
•   Fajlagos fűtési (és hűtési) energiaigény: 

14 kWh/m2,év
•   Tervezett légtömörség: min. 0,6/h
•   Primer energia mutató: 76 kWh/m2,év. 
•   A fűtési hőszükséglet 12 W/m2, 
•   Hűtés energiaigénye: 5 W/m2

•   Transzmissziós veszteségek 9830 kWh/év, 
•   A szellőztetés vesztesége  1860 kWh/év, 
•   Összes veszteség 11690 kWh/év, 
•   Szoláris nyereség 4474 kWh/év 
•   Belső hőforrás nyereség: 3293 kWh/év 
•   Hőnyereség hasznosítási foka: 95 %
•   Összes hőnyereség 7398 kWh/év
•   Fűtési hõigény: 4292 kWh/év 

•   Építész tervező: Szekér László 
Intervallum Kft. www.ivkft.hu  

•   PHPP számítások: Benécs József 
Passzívház Kft.

•   Statika: Pap Ferenc statikus tervező 
Pap Mérnökiroda Kft.

•   Épületgépészeti tervező: Detre Zsolt,  
Detre Kft.

•   Szellőzés: Kucsera Mihály – Domtec Kft., Paul 
•   Falazat: Ytong A+
•   Hőszigetelés: Neopor
•   Napkollektorok: Kardos Labor
•   Nyílászárók: Internorm Edition
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A számok tehát a következők: a két na-
pon, 9 helyszínen, az összes látogatók szá-
ma meghaladta a 460 főt, ebből szakmai 
érdeklődő 285 fő, potenciális építtető 
34 fő volt.

A rövid terjedelemre való tekintettel 
három épületet tudok bemutatni, ame-
lyek már befejezés előtt állnak. Elsőként 
a kiskunfélegyházi épületről essen né-
hány szó. Az alföldi homokon épülő ház 

szinte kínálta a lehetőséget a lemezalapra. 
A tulajdonos mégis „megvétózta”, saját 
meggyőződéséből elutasította a lemez-
alap megoldást, így sávalap került az épü-
let alá. Azonban ennél a megoldásnál is 
biztosítani kell a hőhídmentességet és a 
termikus burok megszakítás nélküli folya-
matos kialakítását az épület körül. Ennek 
érdekében Foam-Glas (üveghab) hõhíd-
meg  szakító elemet alkalmaztunk. Az épü-
let szerkezeteiben különösebben izgalmas 
megoldások nincsenek, felmenő falai 
Porotherm 30-as falazatúak, grafitos ex-
pandált polisztirol hőszigeteléssel. Nyílás-
zárói olyanok, amelyekre azt szokták 
mondani, hogy „túl drága”. Szerintem 
nem az. Az energetikai számításaim során 
bebizonyosodott, ha más gyártó ablakait 

alkalmaztuk volna, akkor vagy nem telje-
sülnek a passzívház követelmények, vagy 
vastagabb hőszigetelést kellene alkalmaz-
ni, hogy kompenzálásra kerüljön a műsza-
ki tartalom változása. Izgalom azonban itt 
is volt. Lelkes építtetőnk január közepén 
felkereste befejezés előtt álló házát, és 
belépve párás, nehéz levegő fogadta. 
A szellőztető rendszer akkor még nem 
volt beüzemelve, de sebaj, gondolta ki-

szellőztet. Gondosan kitárta az összes 
 ablakot, és legalább 20 percen keresztül 
szellőztetett, miközben odakint –12 C°-t 
mutatott a hőmérő. Az ablakokat becsuk-
va, még egy kis ideig elidőzött az épü-
letben, ellenőrizte a festők munkáját, 
 tervezgette a szellőztető berendezés elhe-
lyezését. Meglepetés akkor érte, amikor 
dolga végeztével a bejárati ajtón nem tu-
dott kimenni. Nyitotta volna a drága be-
járati ajtót, de az nem engedett. Először a 
zárra gondolt, próbálgatta, de úgy tűnt, 
azzal nincsen semmi baj. Tíz perc után fel-
adta, dühbe gurult, „… a fene a drága 
passzívházát, még foglyul ejt!” és egy 
 határozott mozdulattal „feltépte” a bejá-
rati ajtót. Ekkor lepődött csak meg igazán, 
amikor az ajtó nyitása közben meghal-
lotta a sziszegő hangot. Ugyanis az ajtó-
nak semmi baja nem volt, hacsak nem 
az, hogy túl tökéletes, túlságosan precízen 
elkészített mestermű. Merthogy a légzá-
rása hibátlan, amit a decemberi Blower-
door teszt már korábban igazolt (n

50
=0,42 

h –1). Mi is történt valójában? Az épületben 

Passzívház Nyílt Nap
2009. november 6–7–8. 

Megtisztelő felkérést kaptam 
a laptól, adjak hírt, mi történt a 
tavaly év végén megrendezett 
Passzívház Nyílt Nap-on. Rövid 
statisztikával kezdeném, a száraz 
adatok: a PAOSZ (Passzívház Épí-
tõk Országos Egyesülete) szervezésében a tagok által épített, vagy kivitelezés alatt álló épületek közül 
– számszerint 12 volt ebben az időben – 9 került bemutatásra. A méltán híres 2009. február 5-én minősített 
szadai ház nem szerepelt a látogatható épületek között, mivel éppen azokban a napokban gyermekáldásnak 
néztek elébe a tulajdonosok. Ez úton is gratulálunk az új jövevénynek és a boldog szülőknek. Ahogyan szok-
ták volt mondani, „… ez a gyermek is tudta, hogy hová kell születni …”

Energiavonatkoztatású felületekre vonatkoztatott jellemzők

Energiavonatkoztatású felület: 174,9 m2 alkalmazva: Éves eljárás 9884 PH-Zertifikat: Teljesül?

Fűtési hõenergiaigény: 10 kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a) igen

Légtömörségvizsgálat eredménye: 0,4 h–1 0,6 h–1 igen

Össz. primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés,vill. segédenergia, háztartási áram):

54 kWh/(m2a) 120 kWh/(m2a) igen

Primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés, vill. segédenergia)

18 kWh/(m2a)

Primerenergia-mutató  
Soláris áramtermelés megtakarítása:

kWh/(m2a)

Fűtési hõszükséglet: 12 W/m2

Túlmelegedés gyakorisága: 9 % 25 °C felett (Túlmelegedés )

Hűtés fajlagos energiaigénye: kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a)

Hűtés energiaigénye: 7 W/m2

1. ábra:  PHPP számítás részlete, Kiskunfélegyháza

2. ábra:  Kiskunfélegyházi passzívház
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+12 C° belső léghőmérséklet alakult ki 
(fűtés nélkül). A külső hideg levegő a la-
kásba jutva felmelegedett, és a 24 C°-os 
hőmérséklet emelkedés következtében ki-
tágult, megnövelve a belső légnyomást. 
A bejárati ajtó belső és külső felületén lét-
rejövő nyomáskülönbség az ajtószárnyat 
a tokszerkezetre ráfeszítette. Számolható 
a fizikai törvényszerűségekkel az erőhatás 
mértéke, a magam részéről egyenlőre 
nem időztem el a számítások elvégzésén. 
Tehát ez az erő szegült ellen a tulajdonos 
ajtónyitási szándékának. Más érdekessége 
is van a háznak. A hővisszanyerős szellőz-
tető berendezés átlagos hatásfoka 92 %, 
amit a darmstadti PHI igazolt. A külön-
böző üzemállapotokban 90…98 %-ig vál-
tozhat ez a hatásfok. Erre mondják: „nincs 
párja”, és ráadásul az ára azonos a többi 
hasonló légszállítással rendelkező szellőz-
tető berendezés árával. A hőelőállítást ta-
lajszondával párosított hőszivattyú fogja 
végezni.

A nyílt napon egy rövid tájékoztatás 
után a látogatók szemügyre vették az 
épületet kívül és belül. Az ablakok beépí-
tésének módja és a szellőztető rendszer 
speciális kialakítása élénk érdeklődést vál-
tott ki. A kis csoportokban egymással 
gondolatokat cserélő társaságokat még 
az est leszállta sem zavarta, jól érezték 
magukat, mint akik haza sem akarnak 
 menni.

A következő bemutatásra váró 
oros házi épület tulajdonosainak is érde-
kes tapasztalatai voltak a hőmérséklettel. 
Az ő passzívházukat eredetileg EPS-
zsaluren d szer ből tervezték. Azonban a 
zegzugos soklépcsős homlokzat kedve-
zőtlen hő tech nikai tulajdonságai miatt 

szakítani kellett az építőanyaggal, mert a 
tulajdonos nem volt hajlandó változtatni 
az alaprajzi elrendezésen. Érdekes viszont 
megfigyelni, mennyire makacsul ragasz-
kodnak a passzívház-építtetők az elkép-
zeléseikhez. Az épület Ytong falazóblokk-
ból és  rajta szintén grafitos eps. 
hőszigeteléssel épült (30 cm). A kétszin-
tes épület nyílászárói azonosak, mint az 
előző épületé. Itt viszont a tulajdonoso-
kat nem akarta foglyul ejteni a ház egy 
kiadós szellőztetés után, mivel az épület 
„vizes” azaz sok vízbevitellel járó munkái 
már nyáron elkészültek, volt idő kiszá-
radnia. Azonban ennél a háznál is volt 
aggodalom, ami abból származott, hogy 
a fűtési rendszer tervezett decemberi in-
dítása, beüzemelése elmaradt. Ennek oka, 
hogy a környéken elfogyott a kiegyenlítő 
tartály. Mivel Budapest messze van, úgy 
döntöttek az építtetők, bezárják a házat, 
és csak „jövőre” folytatják, addigra csak 
megérkeznek az üzletekbe a hiányzó al-
katrészek. Pontosabban nem a leállással 
kapcsolatosan kezdtek aggódni, hanem a 

decemberi hideg miatt. Elmondásuk sze-
rint  –20 C°-ot mértek december közepén 
egy friss hajnalon a kertben elhelyezett 
hőmérővel. Az épület azonban jól vizsgá-
zott. A farkasordító hidegről belépve +10 
C° fogadta a háziakat anélkül, hogy bár-
milyen fűtőberendezés (vagy hajszárító1) 
működött volna az épületben. Mi is tör-
tént valójában ? Az ablakokon keresztül 
napközben bejutó napfénnyel együtt az 
épület betárolt annyi hőenergiát, amely 
fedezte az épület hőveszteségét úgy, 
hogy eközben a belső léghőmérséklet fo-
lyamatosan 10 fok maradt. Gondolom ez 
is figyelemre méltó. 

Engedtessék meg nekem, hogy egy kis 
kitérőt tegyek. Volt szerencsém végigülni 
néhány előadást a február 10. és 12. kö-
zött Budapesten a SYMA csarnokban 
megrendezett konferenciákon. Több al-
kalommal felvetették különböző előadók, 
hogy vajon mi történik egy passzívház-
ban, ha minden energiaszolgáltató „el-
zárja” a csapokat. Még elektromos áram 
sincs. Mint elhangzott, ilyen esetben egy 
un. „normál” ház, vagy épület, 12 óra 
alatt 5 fokra képes lehűlni. Természete-
sen nem áll meg a higanyszál süllyedése 
ennél az értéknél a hagyományos épüle-
tek esetében, a fagypont alá csökkenő 
belső léghőmérséklet miatt elfagynak a 
különböző vezetékek, a benntartózko-
dókról már ne is beszéljünk. A fentiek 
alapján pedig mi fog történni a passzív-
házakban? Semmi. A tulajdonos magára 
húz még egy gatyát és legfeljebb belebú-
jik a házi köntösébe. A híradásokban még 
olyanról eddig nem adtak hírt, hogy +10 
vagy +13 fokos  lakásban valaki megfa-
gyott volna. Merthogy felelős műszaki 

1 A passzívházak fűtési jellemzőinek érzékel-
tetésére szokás mondani: „ egy hajszárítóval 
kifűt hető”

Energiavonatkoztatású felületekre vonatkoztatott jellemzők

Energiavonatkoztatású felület: 297,6 m2 alkalmazva: Éves eljárás 13 634 PH-Zertifikat: Teljesül?

Fűtési hõenergiaigény: 14 kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a) igen

Légtömörségvizsgálat eredménye: 0,6 h–1 0,6 h–1 igen

Össz. primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés,vill. segédenergia, háztartási áram):

66 kWh/(m2a) 120 kWh/(m2a) igen

Primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés, vill. segédenergia)

29 kWh/(m2a)

Primerenergia-mutató  
Soláris áramtermelés megtakarítása:

kWh/(m2a)

Fűtési hõszükséglet: 12 W/m2

Túlmelegedés gyakorisága: 7 % 25 °C felett (Túlmelegedés )

Hűtés fajlagos energiaigénye: kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a)

Hűtés energiaigénye: 5 W/m2

3. ábra:  PHPP számítás részlete, Orosháza

4. ábra: Orosházi passzívház
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vezetői minőségemben az első minősí-
tett hazai passzívház téli kivitelezése so-
rán árgus szemekkel  figyeltem reggelen-
te a nappaliban elhelyezett hőmérő 
higanyszálát, ami soha nem ment lejjebb 
13 foknál. Ezt minden egyes TV-stáb 
gondosan megmutatta az ott és akkor 
elkészült riportokban.

Visszatérve az orosházi passzívház gé-
pészetére, a rendszer lelke egy igazi nagy-
ágyú. 4,6 kW teljesítményével egyelőre 
verhetetlen a hőszivattyúval kombinált 
hővisszanyerős szellőztető berendezések 
terén. A levegős talajkollektor nem csak 
télen biztosítja a fagymentességet, ha-
nem nyáron a hűvös levegővel az épület 
belső klímája könnyedén megtartható és 
szabályozható. A nyári hővédelem érdeké-
ben redőnyök is felszerelésre kerültek.

A nyílt napra ütemezték a Blower-door 
tesztet. Rövid előkészületek után felbú-
gott a nagyméretű ventilátor, és a mérés-
sel igazolásra került, miszerint az épület 
teljesíti a követelményt, légtömörsége 
jobb, mint 0,6 h-1.

A harmadik passzívházzal zárom a 
beszámolómat. Dunaújvárosban, a Duna -
part mellett a zsugorodásra hajlamos lö-
szös talajra megkockáztattuk a lemez-
alapot. A kockázat valójában csak abban 
volt, hogy megérti-e az építtető a lemez-
alap lényegét. Könnyű dolgunk volt, 
megértette. Gondos hozzáértő kezek 
gyorsan és szakszerűen teknő-formájúvá 
alakították az EXPERT hőszigetelést 
20 cm vastagságban, így a zsaluzásra 
már nem kellett külön gondot fordítani. 
A kiöntött vasalt lemezalapra szintén 
ytong falszerkezet készült, a hőszigetelés 
pedig ugyancsak grafitos eps. Ha valaki-
nek feltűnt a hőszigetelő anyag azonos-
sága, ez nem véletlen, mivel ezzel a szi-

getelőanyaggal lehet a hőszigetelést 
költség hatékonyan, relatíve olcsón meg-
oldani. A fenti építtetők különböző mére-
tű épületeket, különböző anyagi helyzet-
ben, de mindannyian költségérzékenyen 

építenek. Ennek ellenére érdekes volt 
megfigyelni, hogy például az ablakok 
esetén soha nem csak az ár alapján dön-
töttek. Ennél az épületnél eltérő az abla-
kok típusa az előző két épülethez képest. 
Az építtető elmondása szerint nem tud-
tak a hatféle színből megfelelőt válasz-
tani. Ezért olyan gyártóhoz fordultak, 
amelyik 24 színből tudott biztosítani 
színválasztékot. Igaz, döntésüket a „zer-
tifikat”2 bánja, de számukra ez fontos 
volt, így beáldozták a nemes cél érdeké-
ben. A ház hővisszanyerős szellőztető be-

2 A darmstadti Passzívház Intézet „Zerti fikat” 
kiállításával igazolja a passzívház minőséget 
passzívházak esetén.

rendezésének gyártója azonos az előző 
két épületben megtalálható készülék 
gyártójával. Típusa azonban más, „csak” 
88 % hatásfokot biztosít, igaz minősítése 
ennek a berendezésnek is van. A fagy-
mente  sítését „sole-defroster3” végzi. 
A fafö démes 106 m2 hasznos alapterüle-
tű passzív házat az építtetők hamarosan 
bir tokba veszik.

Remélem tudósításom érdekes volt, 
szándékom szerint izgalmas beszámolót 
szerettem volna készíteni, amely méltán 
számíthatott a T. olvasó figyelmére a 
számtalan konferencia megannyi külföldi 
előadója mellett. Egyre több hazai épület 
készül, legyen az minősített passzívház, 
vagy minősítés nélküli, alacsony energiájú 
ház. Inkább ezekre, és a hazai tapasztala-
tokra, megoldásokra kellene a figyelmet 
fordítani, mivel teljesen más körülmények 
között létezünk, dolgozunk, élünk és épí-
tünk, mint a sokak által irigyen szemlélt 
osztrák vagy német házépítő vagy éppen 
háztulajdonos (annak ellenére, hogy mi is 
EU tagállam „egyenjogú” polgárai va-
gyunk).

Benécs József
okl.gépészmérnök
épületgépész szakmérnök
benecs@passzivhaz.info.hu

3 „sóleves hőcserélő” amely az épület mellett 
1,6…1,8 mélyen elhelyezett müa.vízcsövek-
ben keringtetett folyadék (régebben sólé, ma 
már glykol keverék) közreműködésével bizto-
sítja a készülék által beszívott frisslevegő elő-
melegítését a fagymentes üzemhez.

Energiavonatkoztatású felületekre vonatkoztatott jellemzők

Energiavonatkoztatású felület: 106,2 m2 alkalmazva: Éves eljárás I. PH-Zertifikat: Teljesül?

Fűtési hõenergiaigény: 14,98 kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a) igen

Légtömörségvizsgálat eredménye: 0,4 h–1 0,6 h–1 igen

Össz. primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés,vill. segédenergia, háztartási áram):

100 kWh/(m2a) 120 kWh/(m2a) igen

Primerenergia-mutató  
(HMV, fűtés, vill. segédenergia)

12 kWh/(m2a)

Primerenergia-mutató  
Soláris áramtermelés megtakarítása:

kWh/(m2a)

Fűtési hõszükséglet: 14 W/m2

Túlmelegedés gyakorisága: 10 % 25 °C felett (Túlmelegedés )

Hűtés fajlagos energiaigénye: kWh/(m2a) 15 kWh/(m2a)

Hűtés energiaigénye: 7 W/m2

5. ábra:  PHPP számítás részlete, Dunaújváros

6. ábra:  Dunaújvárosi passzívház
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Az ablakok  
energiaközvetítésének összetevői

A helyiségben előállított hőenergia egy 
része egyszerűen a levegővel távozik az 
ablak tömítetlensége illetve a tudatos 
szellőztetés által. Egy másik része transz-
misszióval az ablak anyagán keresztül 
vész el.

A jó hír, hogy ablakunkkal energiát nem 
csak veszteni, hanem nyerni is tudunk 
– a nap besugárzása által az ablak üvegfe-
lületén keresztül. 

Az ablakok hőszigetelése a fal-csatla-
kozás minőségétől, a keret anyagától, 
az üveg csatlakozástól, a tömítettségtől 
és az üvegezéstől függ. A hőszigetelést 
jellemző mutató az „U” érték, mely 
 minél kisebb, annál jobban szigetel az 
ablak.

A fal csatlakozás kialakításánál az 
egyik fontos szempont a légtömörség 
megvalósítása, a másik a rögzítő PUR 
hab előnyös rögzítő és szigetelő tulaj-
donságainak hosszú távú megőrzése. Ez 
utóbbihoz meg kell akadályozni a diffú-
ziót, mert ha a PUR hab nedvességet 
kap, elveszíti jó tulajdonságait. Mindkét 
elvárást teljesíti az ablak tokjára és a ká-
vára ragasztott tömítőszalaggal történő 
ún. RAL beépítés, melyet egyenlőre csak 
a korral lépést tartó beépítők használ-
nak.

Szintén a fal-csatlakozásnál fontos a 
hőhidak létrejöttének megakadályozása, 
melyhez a falazatot borító szigeteléssel rá 
kell fordulni az ablak tokjára.

Az ablak kerete a sorban következő be-
folyásoló tényező. Ennek szigetelő  képes-
sége a következő tulajdonságoktól függ:
–  Beépítési mélység (keret vastagsága) – 

a beépítési mélység növelésével arány-
ban javul a szigetelőképesség. A mai 
legnagyobb beépítési mélység mind a 
műanyag, mind a fa/hab/alumínium 
ablakoknál kb.: 100 mm

–  Anyag – bár a műanyag, illetve a profil 
kamráiba zárt levegő, valamint a fa 
mint keret alapanyag jó hőszigetelő tu-
lajdonsággal rendelkezik, a ma különle-
ges elvárásainak teljesítéséhez mindkét 
alapanyagnál tovább javít a szigetelő 
habbal való összeépítés.

–  A kamrák száma – olyan jellemző, me-
lyet csak a beépítési mélységgel együtt 
érdemes vizsgálni. Sokan azzal érvelnek 
termékük mellett, hogy több kamrás a 
profiljuk, miközben a beépítési mélység 
nem növekszik. Így ez nem feltétlenül 
jelent javulást a hőszigetelésben, sőt… 

–  Acél merevítés – az elvárt stabilitás 
megteremtéséhez a műanyag ablakok-
nál szükséges acél merevítés jó hőveze-
tése miatt ronthatja a keret szigetelő 
képességét. Ennek kiváltásával a szige-
telés javul. Műanyag ablakok esetén ezt 
oldja meg az üveg profilba ragasztása, 
az ún Internorm Fix-O Round rendszer. 

–  Tömítések száma – a mai legkorsze-
rűbb termékek 3-szoros, megszakítás-
mentesen megoldott, különböző anya-
gokból készült gumiszigeteléssel 
rendelkeznek. Ahhoz, hogy a három-
szoros tömítés mindegyik szintje szige-
teljen is (hozzá nyomódjon az ütköző 
felülethez), de emellett az ablak átla-
gos erővel zárható és nyitható marad-
jon rendkívüli precizitásra van szükség 
a nyílászárók gyártásakor, mely szintén 
az elmúlt évtizedben vált általunk is is-
merten a vezető cégek megkülönböz-
tető jellemzőjévé. 

–  A jelenlegi csúcs-technológiát mind a 
műanyag, mind a fa ablak profiloknál a 
szendvics szerkezet jelenti, ahol a pro-
filra kemény szigetelő hab kerül, erre 
pedig az időjárás viszontagságai ellen 
védő alumínium profil.

A tok U- értéke ezeknek megfele lően 
a jobb megoldásoknál pl. U

F
= 0,7–0,9 

W/m2K lehet

Szigetelő üveg csatlakozás

Mind a légtömör-
ség, mind a szi - 
getelő-képesség 
szempontjából 
előrelépés az a 
megoldás, mellyel 
műanyag ablak-  
oknál az ablak-
üveget megszakí-

tásmentesen a szár nyba ragasztják a szo-
kásos ékelés helyett. Ez a Fix-O-Round 
Technológia.

A távtartó a kö-
vetkező befolyáso-
ló tényező. Ennek a 
hőszigetelésre gya-
korolt hatását a Psi 
értékkel, a hőhíd együtthatóval jellemez-
zük. Még ma is elterjedt, de a hőszigete-
lésre gyakorolt negatív hatása miatt egyre 
inkább korszerűtlennek számít az alumíni-
um távtartó. Ennél jobb a rozsdamentes 
acél, a legújabb fejlesztés pedig a rozsda-
mentes acéllal kombinált műanyag, ún. 
„Thermico” távtartó. 

Hőszigetelés szempontjá-
ból annál jobb, minél jobban 
be van süllyesztve az üveg az 
ablakszárnyba. Ideális, ha a be-
süllyesztés eléri a 20 mm-t. 
Az ábra a besüllyesztett üveg 
hőfényképét mutatja.

Passzívház építés  
Internormmal

Általában a fogyasztók úgy vélik, az energia 26%-át fordítják fű-
tésre. A valóság kb. 53%, ezért a fűtés  területén a legérdemesebb 
a meg takarítás lehetőségeivel foglalkozni.

A fűtési energia-veszteségnek pedig 25–30%-a a nyílászáróknál 
keletkezik, így ez egy megkerülhetetlenül fontos terület.
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Szigetelõ üveg

Az üveg hőszigetelését  
befolyásoló tényezők

–  A használt lágyfém bevonat emissziós 
foka – ezen múlik a hővisszaverő képes-
ség a fűtött helyiség felé  

–  A gáztöltés módja – jelenleg a Kripton 
gáztöltéssel érhető el a legjobb szigete-
lés

–  A gázzal kitöltöttség aránya – a legjobb 
minőségű ablakokban ez az arány álta-
lában meghaladja a 95%-ot és ennek 
csökkenése évi pl. 0,3%-ban van meg-
határozva

–  Az üvegrétegek közötti tér szélessége – 
minél nagyobb az üvegek közötti távol-
ság, annál jobb a hőszigetelés. A legna-
gyobb elérhető távolság háromrétegű 
üveg esetén 2 × 18 mm.

–  A teljes üvegszerkezet vastagsága az 
ezt kezelni képes jobb ablakkeretekben 
eléri a 42, 44 vagy legújabban a 48 
mm-t.

–  Nincs befolyása az üvegréteg vastagsá-
gának

–  Az üvegezés U- értéke pl. 0,5 W/m2K
Egyre nagyobb jelentőséget kap az ab-

lakok azon szerepe, hogy a rajta keresztül 
tudatos módon beengedett napsugárzás-
sal nagy mértékben hozzájárulhat az épü-
let hőszükségletének megtermeléséhez. 

Az üvegek erre való alkalmasságát a 
következő g érték jellemzi, ami megadja, 
hogy az üveg a napenergia hány %-át en-
gedi át. 3 rétegű üvegnél az Internorm 
speciális, ún. solar Glass üvegével elérhető 
a 60%-os érték, ami bizonyos esetekben 
pont azt a kevés pluszt jelentheti, amitől 
egy otthon valóban passzívház lehet.

Az ablak tehát gyenge láncszemből az 
energia-nyerés eszközévé vált.

Az eddig felsorolt legkorszerűbb meg-
oldásokat, és még ennél is több, egyedi 
termékfejlesztést megtaláljuk ma már 
akár egy kivitelen belül:

– 3 + 1 rétegű üveg
– Integrált árnyékolás
–  Fa/hab/alumínium szendvics-szerkeze-

tű tok
– UW=0,63 W/m2K

Egyre többeket foglalkoztat a környe-
zetünk felélésének visszaszorítása, a 
családok különböző hálózatoktól való 
 függőségének csökkentése, a biztonság 
érzésének növelése.

Ennek a törekvésnek egy kiváló termé-
ke a passzívház, mely teljesíti ezeket az 

elvárásokat, hiszen az átlagosnál jellem-
zően 90%-al alacsonyabb egy ilyen ház 
fűtési energiaigénye. Öröm és remény 
mindenkinek, aki ezekre törekszik, hogy 
Magyarországon is elkészültek az első, mi-
nősített passzívházak. A kiváló együttmű-
ködő csapat igazolta: nálunk is teljesíteni 
lehet az ilyen házakkal szemben támasz-
tott igen szigorú követelményeket. Leg-
alább ennyire reményt keltő a hír, hogy a 
legtöbb házépítőnek, építtetőnek elérhető 
lehet az ára is. 

A kényelem fokozása: A jó szigetelés-
nek köszönhetően a meleg a házban ma-
rad. Emellett a lakókörnyezet levegője és 
felületei közel azonos hőmérsékletűek. Az 
ábra két jellemző helyzetet mutat: egy 
hagyományos házban a levegő és az ablak 
üvegfelületének hőmérséklete között 
12 ˚C különbség lehet, míg a passzívház 
esetében jó nyílászáróval csak 4 ˚C. Ez az 
érzékelési határértéken van, így az ablak 
közelében is jól érezzük magunkat. Ebből 
kifolyólag a passzívházaknál a külső fala-
kon nincs kisugárzási aszimmetria, illetve 
ennek következményeként nem lép fel 
huzat sem. 

A második Tényőn – mindkettő Internorm ablakokkal

Az elsőként minősített ház Szadán     
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Másik oldalról nyáron a hőség kívül 
marad, és ezáltal megakadályozható, hogy 
az épület túlforrósodjon. A passzívházak-
ban egész évben egyenletes, kellemes klí-
ma uralkodik – és ez a lakók számára 
 magasabb fokú kényelemérzetet és kom-
fort fokozatot biztosít. Ráadásul a passzív-
házak nagy hatásfokú légcserélő rend-
szerrel vannak felszerelve, amellyel 
meg előz hető a penészesedés, a por és az 
ezek által kiváltott allergia

A folyamatosan fokozódó érdeklődés is 
mutatja: egyre többen szeretnének pasz-
szívházat építeni, építtetni. A passzívház 
építésénél lényegesen megkönnyíti a dol-
gunkat, ha olyan anyagokat használunk 
hozzá, melyek maguk is minősítve lettek a 
házat majdan minősítő Passivhaus Institut 
által. Vannak olyan kivitelek is, melyekre 
gyártóik hasonló értékeket ígérnek. (Ezek-
nél érdemes megvizsgálni, milyen egyéb, 
nemzetközileg elismert minősítéssel ren-
delkeznek – és hogy ezek a minősítések 
valóban az ablakra vagy csak annak vala-
mely alkotóelemére érvényesek. Olyan is 
előfordulhat, hogy egy gyártó valamely 
termékére van minősítése és ezt a nem 
minősített termékeinél is használja.) 

A független „Darmstadti Dr. Wolfgang 
Feist Passzívház Intézet” irányelveket 
ha tá roz meg, és a termékeket egységes 
szempontok alapján értékeli. A minősített 
termékek viselhetik a „Passzívház alko-
tóelem” címet, és garantáltan kiváló 
energetikai tulajdonságokkal bírnak. A mi-
nősített termékek alkalmazása már az 
előkészítés során megkönnyíti a tervezők 
dolgát, és hozzájárul a passzívház követel-
mények maradéktalan teljesítéséhez.

Az Internorm 6-szoros passzívház mi-
nősítésével egyedülálló az ablakgyártók 
között

A passzívház építéséhez alkalmaz-
ható ablakoknak 0,8 W/m2K Uw-érték 
alatti értékkel, az üvegezésnél Ug=0,7 W/
m2K értékkel és legalább 50% körüli 
g-értékkel kell rendelkeznie.  

Néhány a minősítéssel rendelkező ter-
mékeink közül:

Thermo3: Uw=0,69-ig;

Edition passzív: Uw=0,68-ig;

Edition4: Uw=0,63-ig

Természetesen egy ilyen beruházás 
nem a mának készül, ezért minden más 
szempont mellett kiemelkedően fontos a 
TARTÓSSÁG, mint alapvető szükségszerű-
ség! Az ablakoknak legalább 30 évig mű-
ködniük kell, ez alatt az elvárt szinten 
megtartva hőszigetelő képességüket, mely 
éppen a passzívházaknál létkérdés. Erre 
nehéz hitelt érdemlő garanciát adni. Ka-

paszkodó az lehet, ha egy ablakgyártó 
rendelkezik most legalább 30 éves refe-
renciával.

Minden ablak csak annyira jó, ameny-
nyire jól be van építve!

A legjobb hőszigetelési értékek elérése 
érdekében az ablakokat a falsíkon kívülre 
helyezik, ami különleges kihívás mind sta-
tikai, mind légtömörségi szempontból. 

A beépítést olyan szakemberre érde-
mes bízni, aki referenciákat tud felmutatni 
elégedett ügyfelekből, akiknél a fokozott 
energiatudatosság miatt különösen fon-
tos volt a naprakész technológia haszná-
lata és a nagyon pontos munkavégzés. 
Az Internorm csak a legjobb beépítőkkel 
dolgoztat, akik nemzetközi képzéseken 
és minősítésen is részt vesznek.

Különösen nagy forgalmú, zajos út 
mellett lakók számára fontos olyan abla-
kot választani, melynek a zajszigetelése is 
kiváló. A legjobb, lakosságnak is gyártott 
ablakok elérik akár a 46dB zajszigetelést 
is. Ebben jeleskednek a kapcsolt szárnyú 
ablakok, amik a három rétegű hőszigetelő 
üvegen kívül rendelkeznek egy negyedik, 
lezáró üveggel. Az ebben a szerkezetben a 
lezáró üveg mögött található, porosodás-
mentes árnyékoló szintén korszerű meg-
oldás – különösen felújításoknál. 

Mindenkinek fontos, hogy ne csak jó, de 
szép is legyen az otthona. Ezt az elvárást 
teljesíti az ablakok külső oldalán található 
alumínium borítás. Ez nem csak minden 
más anyagnál szélesebb színválasztékot 
garantál, de azt is, hogy a kiválasztott szín 
az időjárás viszontagságainak ellenére is 
hosszú távon megmaradjon. Az ilyen fa ab-
lakokat nem kell festeni, mégis tartósan 
megmaradnak a fa tartóváz jó fizikai és az 
eredeti esztétikai tulajdonságai. Az egysé-
ges külső megjelenésű alumínium borítás 
teszi lehetővé, hogy egyes helyiségekbe fa, 
máshova (pl. fürdőszoba, kazánház…) mű-
anyag ablakok  kerülhessenek. Így a költsé-
gek is, a körülményeknek való megfelelés is 
optimális lehet. 

Cégünk 79 éves tapasztalata és 
a 17 millió eladott ablakegység garan-
tálja a biztos választást, mely a sok előnyön 
túl még ingatlana értékét is megnöveli.

További részletekről érdeklődjön  
partne reink nél:

Boróka-Ablak Bt.  
1037 Budapest, Bécsi út 170.            
borokaablak@t-online.hu   
www.borokaablak.hu
30/244-7978

Mela 05 Kft. 
4028 Debrecen, Hadházi út 1-3.           
internormdebrecen@gmail.com 
www.mela05.hu
30/939-9413
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Az Európai vizsgálatok szerint az 
energiafelhasználásban 25%-ot 

képvisel az ipar, 25%-ot a közlekedés és 
50%-ot a háztartás. Az energiahordozók 
árának drasztikus emelkedése is hozzá-
járult az energiatudatosság előtérbe 
 kerüléséhez, illetve az épületek hővesz-
teségének minden képzeletet felülmúló 
csökkenéséhez. Természetesen a szinte 
tökéletes hő-, lég- és párazárás új fel-
adatokat jelentett a tervezőknek, gyárt-
mányfejlesztőknek és a kivitelezőknek 
is. Ma már széles körben ismertek a 
 penészesedés (1.ábra), a CO

2
 és a CO 

mérgezés problémái, azonban egy jól 
átgondolt szellőztetéssel mindezek el-
kerülhetőek, azaz egyre közelebb kerü-
lünk az ideális állapothoz. 

Régen, 40–50 évvel ezelőtt, az úgyne-
vezett „rigófüttyös” ablakok idején (az 
ősszel beépítésre kerülő ablakok olyan 
fákból készültek, melyek ágain tavasszal 
még a rigó fütyült) az emberek és a gázké-
szülékek igényelte friss levegő korlátlanul 
jutott be az épületbe. Az épületszerkeze-
tek, falak, padlók, ablakok, stb. 
hőátbocsátási tényezői nagyok voltak, sok 
volt a hőhíd, azonban a nagy légcsere 
megakadályozta a penész kialakulását, 
miközben ez a filtrációs hőveszteség szá-
zalékosan nem volt jelentős.

Ma, amikor a légtömörségi előírás 
50 Pa nyomáskülönbség mellett nem en-
gedi meg a 0,6-nél nagyobb óránkénti 
légcserét, ráadásul tökéletes párazárást 
alkalmaznak az épületen belül, azonnal 
hangsúlyossá vált a hőhíd (ma már egy 
szarufa is lehet hőhíd) és a teljes lakótér 
kontrollált átöblítése, azaz a kiegyenlített 
szellőzés. Ez utóbbi viszont megteremtet-
te egy lényegesen egészségesebb és gaz-

daságosabb belső légkomfort elérésének 
esélyét. A központi szellőztető berende-
zésbe ugyanis beépíthetőek azok a légszű-
rők, melyek után pollen-, illetve allergén-
mentes lesz a tartózkodási zónába 
bejut   tatott levegő. Az alárendeltebb he-
lyiségekből (WC, fürdő, stb.) elszívott le-
vegő pedig távozása előtt még átadja 
 hőjét a kereszt-ellenáramú hőcserélőben 
a frisslevegőnek. (2.ábra) További előny, 
hogy a földhő hasznosító hőcserélővel 
akár közvetlen, akár közvetett módon elő-
fűthetjük a téli külső levegőt, megakadá-
lyozva ezzel a hővisszanyerő lefagyását. 
Nyári állapotban pedig előhűthetjük a 
külső levegőt, sőt az esetek többségében 
ez a temperálás, az épület éjszakai túlhű-
tésével elengedő a tervezett légállapot 
eléréséhez. 

Fontos tudni, hogy egy passzívház léte-
sítéséhez építészetileg semmiről sem kell 
lemondani! Igaz azonban az is, hogy a ko-
rábbiakhoz képest lényegesen átgondol-
tabban kell tervezni, jó anyagokat és 
 berendezéseket kell, az eddigieknél lénye-
gesen precízebben használni, illetve be-
építeni! Könnyen belátható, ha egy 80-
100 m2-es lakás fűtési hőigénye csak 3kW, 
akkor valóban légtömörnek (3. ábra) kell 
lennie az épületnek és még az sem mind-
egy, hogy milyen hatásfokú szellőztető-
központot és légvezetési rendszert válasz-
tunk, ill. hogy a hőszigetelőanyag rögzítése 
milyen dűbellel történik. Talán ezek után 
természetes, hogy egy ilyen szigorú elvek 
szerint tervezett és kivitelezett megoldás 
valamivel drágább, mint egy „hagyomá-
nyos”, azonban ez a különbség nem oly 
nagy, hogy ne érné meg. Európa nyugati 
felén 7–8, míg Magyarországon 15–20%-
kal kerül többe a „tökéletes” felé közelítő 
lakás, mint a szokásos technológiával épü-

lő. Nálunk azért nagyobb ez a különbség, 
mert külföldön már évek óta (előírás sze-
rint) csak hővisszanyerős szellőző beren-
dezés használható, ha a szükséges szellő-
zőlevegő mennyisége meghaladja a 
300 m3/h értéket, ill. ezen berendezések 
térnyerését állami támogatással is segí-
tik!

Sajnálatosnak ítéljük meg, hogy időről-
időre felmerül a kérdés, miszerint mikorra 
térül meg ez a beruházási többlet?! Bár 
vitathatatlanul kevesebbet fogyasztanak 
a mai, korszerű televíziók; az új vitamin 
készítmények is egészségesebbek, mint 
elődeik, de ezeknél még nem hallottam 
ilyen, vagy hasonló kérdés felvetésekről. 
Nem számszerűsíthető ugyanis a folya-
matos tiszta és friss levegő élettani ha-
tása, mint ahogy az egyenletesen meleg 
„termikus burok” (belső falfelület, ablak) 
penészmentes jótékony hatása sem. 
A mindennapi életünk velejárója az a napi 
8–10 liter pára, melynek elvezetését a fo-
lyamatos légcsere szintén megoldja. 
A szükséges párásításhoz pedig elég egy 
papirusz vagy banáncserje. 

Szólnunk kell még néhány pszichés 
problémáról, melyeket általában az idő 
gyorsan megold, mégis gyakran emlege-
tik. Az ablaknyitásos szellőztetés ugyan 
valóban rontja a rendszer hatásosságát, 
azonban a lakók átlagosan 3 hónap alatt 
megtanulták, megszokták, hogy erre nincs 
is szükség. Az idősebb emberek korábban 
ahhoz alkalmazkodtak, hogy egy működő 
szellőző berendezés zajos és érezhető a 
légáramlás. Lehet, hogy az újhoz való hoz-
zászoktatás idejére kis kijelzőkön kellene 
megmutatni az aktuális légsebességet?

Minden esetre tény, ami tény: Német-
országban ma már óriási a kereslet a pasz-
szívház színvonalú lakások iránt. Az ilyen 

1. ábra:  Penészes falsarok = hőhíd +  
szellőzetlenség

2. ábra:  Épületszellőztetés hővisszanyerővel  
és földhő hasznosítással

3. ábra:  Légtömörség mérés  
(Blower door teszt)

Dr. Chappon Miklós – Keszthelyi István: 

Energiamegtakarítással a tökéletes komfort felé
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bérlakások bérében már általában benne 
van a fűtési költség is, mivel az olyan kicsi. 
Frankfurtban már csak passzívház minõ-
ségű épületek épülnek, sőt az óvoda, isko-
la épületek felújításánál is ez a trend! Az 
„1-2 literes” házakat úgy teszik „Nulla” 
fűtési energiaigényű épületekké, hogy a 
tetőn elhelyezett napelemek, napcellák 
által termelt villamos áramot is figyelem-
be veszik az energiamérleg elkészítésekor. 
Ez a fotovoltaikus kiegészítés is gyorsan 
terjed, miáltal egyre csökken ezek ára is. 
Rohanunk a jövő felé!

Cikkünk második részében 
egy megvalósult 

passzív ház tapasztalatairól  számolunk 
be. Cégünk a BME Épület gépé szeti Tan-
székével és kiváló, fegyelmezett, gondol-
kodó építtetőkkel együttműködve gyűj  -
tötte az adatokat.

A Pécel és Isaszeg között felépült ház 
tulajdonosát az foglakoztatta, hogy va-
lóban mennyivel kerül többe passzívhá-
zat építtetni. A hazai építési kivitelezési 
kultúrával kapcsolatos kételyei ellenére 
− belevágott. Az eredmény: 10 hónap 
alatt elkészült a 137 négyzetméteres 
ház, 200 000 Ft négyzetméteráron. 

Tájolás és a felület-térfogat aránya
A ház tulajdonosai már a telek megvásár-
lásánál is figyelembe vették a passzívház 
építésére vonatkozó ajánlásokat: déli fek-
vésű legyen, és a ház helyét semmi ne ár-
nyékolja. Így a téli szoláris energia maxi-
málisan hasznosítható, ami feltétele, hogy 
hagyományos fűtési rendszer nélkül mű-
ködtethető legyen a ház. Nyáron a külső, 
mozgatható árnyékolók akadályozzák 
meg a helyiségek túlmelegedését.

Az építészeti tervezésnél elkerülték a 
felesleges felületnövelést (nincsenek ki-
szögellések, erkélyek. (4 .ábra) A kétszintes 
ház zárt épülettömeget alkot, ami javítja 
az energetikai mutatókat. A passzívházak 
esetében a felület és a térfogat aránya 
nem haladhatja meg 0,8 értéket.

Alap és falszerkezet − hőszigetelés  
és hőhídmentesség 
A ház lemezalapos, mely alatt polisztirol 
alapanyagú, grafitadalékos építőelemek 
húzódnak 20 cm vastagságban. A falak és 
a födém is ugyanebből a rendszerből ké-
szült. A 137 m2-es épület szerkezete a 
 nyílászárók beépítésével együtt mintegy 
négy hónap alatt készült el. A ház északi 
fala a 30 cm vastag hőszigetelésű elemek-
ből épült, míg a többi falon elégsé-
gesnek bizonyult a 20 cm-es vastagság. 
A fal szerkezet hőátbocsátási tényezője 
0,096 W/m2K. A padlásfödémre 36 cm 
vastag szigetelés került, három rétegben.

Fontos szempont volt, hogy a közre-
működő kivitelező alacsony energiafel-
használású, illetve a passzívházak építésé-
ben már tapasztalatokkal rendelkezzen.

A nyílászárók – hőszigetelés  
és légtömörség 
A nyílászárók méretezésének, elhelyezé-
sének, minőségének és a beépítés techno-
lógiájának meghatározó jelentősége van 
az épület energiafelhasználásában. Az ab-
lakfelületnek biztosítania kell a megfelelő 
mennyiségű szoláris energia hasznosítá-
sát, de mértéke az épület alapterületének 
legfeljebb 15−30%-a lehet. Ez az arány az 
isaszegi háznál 17% körül van. Az ablakok 
három rétegű üvegezéssel, speciális bevo-
nattal készültek, a teljes nyílászáró 
hőátbocsátási értéke 0,73 W/m2K. A be-
építésnél különösen ügyelni kell a rések 
tömítésére, hogy az épület megfeleljen a 
légtömörséggel szembeni elvárásnak. 

Egy passzívházban a szellőztetés min-
dig hővisszanyeréssel történik. Az egyéb 
réseken távozó hőt a szellőztető rendszer 
nem tudja hasznosítani, ezért van szükség 
a fokozott légtömörségre. 

A passzívházakat úgy kell megépíteni, 
hogy a ház szerkezetén keresztül 50 Pa 
túlnyomás, illetve depresszió esetén (ami 
spontán módon kb. 30 km/h szélsebes-
égnél lép fel), sem alakulhat ki 0,6 szoros 
belső levegőtérfogatra vonatkozó lég csere. 

A légtömörséget megállapító Blower- door 
teszt szerint az isaszegi házban egy óra 
alatt a benti levegőnek mindössze 18 szá-
zaléka távozott. 

Hővisszanyerős szellőztetőrendszer 
A passzívházakban télen az egyenletes 
hőmérsékletű, kiváló minőségű beltéri le-
vegő biztosításához egy központi hővisz-
szanyerő szellőztető rendszerrel haszno-
sítják az ablakokon bejutó napenergiát, és 
a bent tartózkodó emberek, illetve a ház-
tartási készülékek hőleadását is. A beren-
dezés folyamatosan gondoskodik a kellő 
mennyiségű, hőmérsékletű és minőségű 
friss levegőről.

Mivel a folyamat nem jár hőveszteség 
nélkül, ezért a kültéri levegő téli felmelegí-
tését, vagy nyári előhűtését talajhőcserélő 
berendezéssel biztosítják. (5. ábra) A hővisz 
-szanyerő és a talajkollektor szükség esetén 
kiiktatható, azaz ilyenkor például a talajhő-
cserélő által már lehűtött nyári levegő a 
hővisszanyerőt elkerülve hűvösen jut be a 
lakásba. A szellőztető rendszer speciális, 
antibakteriális műanyagcsöveken keresztül 
szállítja a szűrt levegőt. A házban a piacve-
zető német gyártó rendszere működik, ami-
hez közvetítőközeges talajhő  hasznosító 
biztosítja a kültéri levegő tempe rálását. 
A talajkollektor az esővíz szikkasztórend-
szere alatt került elhelyezésre, ami tovább 
javítja a hasznosítás hatásfokát. A belső lég-
elosztó rendszer sugaras hálózatként ké-
szült. Ennek a rendszernek nagy előnye, 
hogy a kis külső átmérőjű, (75 mm-es) cső-
vezetékek a belső tér építészeti kialakításá-
ban nem okoznak nehézséget. (6. ábra) 
A csövek esztétikusan és észrevétlenül he-
lyezkednek el az aljzatbetonban. A csőveze-
tékeket e rendszernél könnyen besüllyesz-
tették a falakba is, az 5 cm vastagságú 
hőszigetelő rétegből helyüket kivágva, és a 
betonmagot kissé megvésve. 

Az isaszegi ház bizonyíték arra, hogy 
átlagos építési költségek mellett is építhe-
tő passzívház Magyarországon, ami sokkal 
költségtakarékosabban és környezetkímé-
lőbb módon működtethető. 

4. ábra:  Kétszintes, passzívház színvonalú 
épület

5. ábra:  Árokásás a szennyvízszikkasztó és a 
talajhőhasznosító részére

6. ábra:  A légelosztó rendszer elhelyezése az 
aljzatbetonban
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Ezekre a kérdésekre keresik a választ a vilá-
gon az egyre gyorsuló ütemű kutatások, de 
ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak az egész 
világon egyre hangosabban a környezet-
védő szervezetek, a média és a sor végén 
kényszerűségből lassan a politika is.

Európában sok évszázadon keresztül 
tradicionálisan kőből, majd téglából 
építkeztek. Napjainkra azonban az új és 
egyre korszerűbb építőanyagok meg-
jelenésével (gipszkarton, gipszrost lapok, 
OSB lapok, szálas szigetelõanyagok, po-
lisztirol, poliuretán hőszigetelő lapok, 
nemes vakolatok….) az építészet új 
fegyvertárral rendelkezik. Tőlünk nyugat-
ra egyre nagyobb teret hódítanak a csa-
ládi házas építkezéseknél a készházak. 
Évről évre folyamatosan növekszik azon 
családok száma, akik környezettudatos 
és előrelátó gondolkodásuk miatt, kész-
házban szeretnének élni. Ezeket a háza-
kat kívülről se mmi nem  különbözteti 
meg a hagyományosan épített épüle-
tektől, energiatakarékosságuk azonban 
igen. Az épületek kimagasló minőség-
ben készülnek, az építkezés üteme a 
nagyfokú, precíz üzemi előkészítés miatt 
– fal-födém-tetőpanelek gyártóüzem-
ben készülnek, igény esetén már a gépé-
szet, nyílászárók és a külső hőszigetelő 
rendszer is az üzemben kerül fel a falpa-
nelre – felgyorsul, az építési idő kiszá-
mítható, gyors, az épület bekerülési ára 
és a szállítási határidő pontosan kalku-
lálható. 

Tőlünk nyugatra már közösségi házak, 
szállodák is épülnek ilyen módon! Mi kü-
lönbözteti meg ezeket a házakat akkor a 
hagyományos házaktól a gyors építés és 
kiszámítható áron felül?? A HŐSZIGE-
TELŐ képességük, vagyis az ENERGIA-
TAKARÉKOSSÁGUK!

2009. január óta Magyarországon is 
kötelezően bevezetésre került az építendő 
épületek és az eladott ingatlanok energia-
tanúsítványának elkészítése (használatba-
vételi engedélyhez, illetve az adásvételi 
szerződéshez csatolni kell). Az épületeket 
m2-re vetített éves energiafogyasztásuk 
alapján osztályozzák,

A+, A, B, C…I kategóriába sorolják. (mint 
ahogy a mosógépeknél, hűtőknél is látjuk). 

Alapnak azt az épületet veszik Magyar-
országon, amely 160 kWh/m2/éves fo-
gyasztással rendelkezik. (tőlünk nyugatra 
már 110 kWh/m2/év ez az alap). Erre 
azt mondják, hogy 100%. Ha egy épület 
95–100% között fogyaszt (C kategória), 
akkor az a követelménynek megfelelő. 
Az az épület, amelynek fogyasztása ennek 
az értéknek csak 75 %-a, vagy keve-
sebb, energiatakarékos (A), az az épület, 
amelynek fogyasztása kevesebb mint 
az alap 55%-a (A+), fokozottan energia-

takarékos. Azt az épületet, amelyik 
csak 15kWh/m2/év vagy kevesebbet 
 fogyaszt, Passzív Házként emlegetik!!

És ha tovább megyünk: Aktív Ház az 
az épület, amelyik megújúló energiafor-
rásokra támaszkodva pozitív éves energia-
mérleget mutat. 

Hogyan érjük el ezeket az eredmé-
nyeket? A legfontosabb a hőszigetelés 
és a kiváló építész tervezés! Az energiát 
mindenáron bent kell tartani! Ez csak 
kiváló szigetelőképességgel rendelkező 
külső falakkal, tető és zárófödém-szer-
kezettel, valamint megfelelően szigetelt 
alapozással érhető el! Ezt segítik még az 
elmúlt egy-két évben piacra került 3 ré-
tegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott 
extra hőszigetelő  nyílászárók is. Egy át-
lagos téglából épült családi ház külső 
falainak hőátbocsátási tényezője kb. 
U=0,4 W/m2K. A hőátbo csátási ténye-
ző azt az energiát mutatja, ami egy-

Energiatakarékos épületek, családi házak passzív és aktív 
készházak a GRAND-ÁCS TETÕCENTRUM és KÉSZHÁZ KFT-tõl

Napjaink egyre fontosabb és sürgetőbb kérdése az energia. Köztudott, hogy a földben rejlő fosszilis energiahordozók, 
azaz a kőolaj, földgáz, szén mennyisége véges. Közgazdasági törvényszerűség, hogy az árakat a kínálat és a kereslet 
szabja meg. Mivel a világ energiaigénye egyre növekszik, az új kőolaj- és földgázlelőhelyek száma csökken, és az eddig 
feltárt lelőhelyek éves hozama is kezd apadni, ezért az energiahordozók ára folyamatosan emelkedik. A fosszilis ener-
giahordozók egyre szűkösebb tartalékai miatt ez az áremelkedés egyre jobban gyorsul.

Mi van akkor, ha már elfogadhatatlanul magas az ár? Vagy mi van akkor, ha már egyszerűen nem lesz mit 
megvenni?Másik kérdés: miközben égetjük a fosszilis energiahordozókat az évmilliók során megkötött szén-dioxidot és 
egyéb üvegházhatású gázokat földtörténeti szempontból szinte csak egy másodperc alatt bocsátjuk vissza a környe-
zetbe. Az épületek fűtésével legalább annyi káros anyagot bocsátunk ki, mint a gépjárművek üzemeltetésével! A klíma-
változásról mindenki hallott, a sarki jég olvadásával a fehér fényvisszaverő jégsapka egyre zsugorodik, a hőmérséklet 
egyre emelkedik, egyre erősebb áradások, viharok stb. várhatóak.
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ségnyi idő alatt 1m2 felületén 1 fok 
hőmérsékletkülönbség hatására a 
szerkezeten áthalad. Minél alacso-
nyabb az érték, annál jobb egy szer-
kezet hőszigetelő képessége! 

Készházaknál az érték 0,2 W/m2K 
körül mozog. Egy kiválóan hőszigetelt 
készháznál ezt az értéket 0.1 W/m2K re 
lehet csökkenteni!

Alapvetően kijelenthető, hogy ezen 
 értékeket legkönnyebben készházaknál 
lehet elérni.

Cégünk mintaházának adatai  
(aktív készház, www aktivkeszhaz.hu):
Külső falazat: kívülről befelé haladva:
–  120 mm-es hőszigetelő vakolatrendszer
–  Gipszrostlap 12,5 mm
–  Vázszerkezet 200 mm vastagságban mű-

szárított
–  gyalult fenyőfából (KVH) és a bordakö-

zök kiszigetelve 200 mm kőzetgyapottal
–  15 mm gipszrostlap
–  Hőtükrös fólia 
–  Fa bordaváz 50 mm vastagságban (sze-

relőfal)+
–  a bordaváz közök kiszigetelve 50 mm 

kőzetgyapottal
–  Tűzálló gipszkarton 2 rétegben (25 mm 

vastag!)
Látható, hogy a külső falszerkezet rendkí-
vül masszív, 42 cm vastag, és benne 37 
cm a hőszigetelő vastagsága. Egy ilyen fal 
hő átbocsátási tényezője: U= 0,105W/
m2K!! Ezekbe a falakba 3 rétegű hőszige-
telő üvegezéssel ellátott nyílászárók ke-
rülnek beépítésre, hogy a hő veszteséget 
még tovább csökkentsük. A falszerkezet 
tartóváza fa, ezért nem rontja a falszerke-
zet hőszigetelési tulajdonságait. 

Tetőszerkezet rétegrendje: 
–  betoncserép
–  cseréplécezés
–  szarufa feletti PUR hőszigetelés 100 

mm (felső részén fóliakasírozott)
–  200 mm szarufa, közök kiszigetelve 200 

mm kőzetgyapottal
–  keresztbe 50 mm lécezés, lécek közei 

kiszigetelve 50 mm kőzetgyapottal
–  hőtükrös fólia
–  2 réteg tűzálló gipszkarton (25 mm) 
Egy ilyen tetőszerkezet hő átbocsátási té-
nyezője, köszönhetően a 100 mm PUR és 
a 250 mm kőzetgyapot szigetelésnek, te-
hát összesen 350 mm hőszigetelésnek, 
U=0,1W/m2K!!

A legfontosabb dolgot elértük, az épü-
let energiavesztését télen minimalizál-
tuk. Az épületet egy ún. termikus bu-
rokba zártuk.

Mûszaki tájékoztatásunkkal 
szeretnénk néhány igen fontos 
tényrõl tájékoztatni Önöket: 
Rendkívül nagy energiát vesztünk a szel-
lőztetés révén. Szellőztetni pedig muszáj, 
hiszen a rendkívül jól, hermetikusan zá-
ródó nyílászárók miatt a párát ki kell ve-
zetni az épületből, és az elhasználódott 
levegőt is ki kell cserélni friss levegővel! 
A megoldást a modern technika nyújtja. 
Ezek a hő visszanyerő központi szellőztető 
berendezések! (Az épületben keletkező 
pára kis része hatol csak be a falszerkeze-
tekbe, de ez a kis mennyiség is elegendő 
lehet ahhoz, hogy a falak penészedése 
meginduljon.)

Ilyet kínál a piacon pl. a Stiebel Eltron 
(LWZ 70/170/270plus hő visszanyerő 
központi szellőztető berendezés). A min-
taépületbe az LWZ 270plus lesz beépítve, 
3 fokozatban működik, 50–350 m3/h le-
vegőcserére képes, energia-felvétele pedig 

használattól függően 20–205 W. Ennek a 
készüléknek az alapvető működési elve a 
következő: 

Az LWZ plus központi szellőztető be-
rendezés a kifújt, elhasznált levegő hőjé-
nek 90%-át képes visszanyerni, miköz-
ben a beszívott friss levegőt felmelegíti. 
Ez a magas érték az új kereszt/ellenáramú 
 hőcserélőnek köszönhető. Két energiata-
karékos, egyenáramú ventilátor szabá-
lyozza egymástól függetlenül a levegő-
áramokat a beépített mikroprocesszoros 
szabályzó révén. A készülék karbantar-
tásbarát, beépített szűrői, amelyekkel a 
beszívott friss levegőt szűri, könnyen cse-
rélhetőek. A legnagyobb készülék mérete 
60 × 67 × 50 cm. Egy kis fűtött helyiség-
ben a falra, vagy a padlón könnyen felsze-
relhető. 

A beszívott friss levegőt közvetlenül a 
környezetből, illetve az épület köré a föld-
felszín alatt megfelelő mélységben fekte-
tett csővezetéken keresztül nyeri. A min-
taháznál is ez utóbbi kerül megvalósításra. 
Télen a talaj, mintegy fűtő közegként (ta-
laj kollektor) működik, legalább 50 m-es 
csőrendszer esetén, ha a levegő hőmér-
séklete

–14°C mire eljut a szellőztető beren-
dezésig akár +5°C-ra melegszik! (Termé-
szetesen nyáron fordított a helyzet, a talaj 
a beszívott levegőt hűti, a szellőztető be-
rendezés akár a légkondicionálót is he-
lyettesíti!) 

A talaj kollektor által előmelegített, 
+5°C levegőt fűti tovább a központi szel-
lőztető berendezés az épületből elszívott 
meleg levegő hőjével. Azoknál az épü-
leteknél, ahol közvetlen a környezetből, 
tehát talaj kollektor nélkül történik a beszí-
vás, a szellőztető berendezés hajlamos té-
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len a hőcserélő lefagyása miatt leállni. Az 
elhasznált levegő kifújása minden esetben 
közvetlen a környezetbe tör ténik.

Az épületből a levegő elszívása terve-
zés során kijelölt helységekből történik, a 
helyiségek mennyezeti szintjében. Az 
épületben lakó a mennyezetbe épített 
apró, esztétikus rácsot látja csak. A friss 
levegő befújása (már a központi szellőz-
tető berendezéssel előmelegített) terve-
zés során kijelölt helységekben történik a 
padlózat szintjén. Itt szintén apró, eszté-
tikus rácsot lehet látni, amin keresztül 
folyamatosan áramlik a friss, meleg leve-
gő. Ide építünk be apró elektromos (vagy 
vizes) „fűtőpatronokat”, amelyek pótol-
ják azt a hőmennyiséget, amit a szellőz-
tető berendezéssel nem tudunk az épü-
letbe bevinni. Ezek a fűtőelemek minden 
helységben külön egy termosztáttal van-
nak szabályozva.

Tehát összefoglalva: eljutottunk egy 
kiváló hőszigetelő képességgel bíró fal-te-
tőszerkezettel odáig, hogy egy ilyen épü-
let nagyon kevés energiával fűthető. Ebből 
a kicsiny energiából is lecsípünk egy jóko-
rát a központi szellőztető berendezés be-
építésével, amivel több „legyet ütünk egy 
csapásra”. 
–  A készülék kicsiny energiafelvétele és 

90%-os hatásfoka miatt jókora ener-
giát spórolunk meg.

–  Állandó szellőztetés miatt állandóan 
huzatmentesen friss a levegő.

–  Az állandó szellőztetés miatt nem kell 
kinyitni az ablakot télen, (fűtési ener-
gia nagy részét itt veszítjük el – ezért e 
nélkül a berendezés nélkül nem lehet 
aktív, de még passzív házat sem építe-
ni!!)

–  A szellőztető berendezés helyiségekbe 
betorkoló befúvó elemeiben lévő „fű-
tőpatronokkal” a fűtést egyszerűen, 
olcsón, könnyen, jól szabályozha tóan 
oldjuk meg. Nem kell gázkazán, kémény, 
bonyolult vizes fűtési rendszer. 

–  A gépi szellőztetés miatt lehetőség van 
az ablakok egy részét lényegesen ol-
csóbb fix üvegezésűre cserélni!
A készülék egyszerű működési elve 

 miatt a karbantartási igénye minimális! 
A szűrőit könnyen, egyszerűen tudjuk cse-
rélni. A beszívott friss levegő szűrt, az 
allergének szintje jóval alacsonyabb 
egy ilyen épületben.

Ilyen épületig már most célszerű el-
jutni, mivel egy készház építési költsé-
geihez viszonyítva kb. 25%-os többlet-
árért (épületszerkezetre vonatkoztatva) 
már egy igazán korszerű, energiataka-
rékos házban lakhatunk.

A használati meleg vízellátás 70-
80%-át napkollektoros rendszerrel biz-
tosítjuk (kb. 1,5 millió plusz költség). Ha 
összevetjük egy hagyományos téglaépü-
let költségvetésével, akkor talán még 
mindig nem értük el azt az árszintet!

Mintaépületünknél a „fűtőpatronok” 
energiaigényét, a világítás energiaigényét 
(ezt is minimalizáljuk LED-es fényforrás-
okkal) és egy átlagos háztartás által fo-
gyasztott energiát (mosás, főzés) a déli 
tetőre telepített napelemekkel fedezzük. 
Mivel az épület fűtési energiaigényét mi-
nimálisra szorítjuk le, ezért már a maradék 
energiaigényeket egy 30 m2 felületű nap-
elem-rendszerrel fedezni tudjuk. A termelt 
elektromos energiát egy inverterrel váltó-
ára mmá alakítjuk és vagy felhasználjuk 
vagy az ára mmérőn keresztül a hálózatba 
tápláljuk. A hálózatból fogyasztott áram, 
és a hálózatba betáplált áram éves ener-
giamérlege a számítások szerint pozitív.

A használati meleg vizet a mintaház 
esetében 8 m2-es napkollektor rendszerrel 
kb. 70 %-ban tudjuk fedezni. A többi ener-
giát a napelemek által termelt energiából 
nyerjük.

Cégünk vállalja egy ilyen korsze-
rű, passzív illetve aktív készház tel-
jes kivitelezésének lebonyolítását! 
A GRAND-ÁCS készházak Magyaror-
szág első, nyugat-európai mintára 
épült automata készházgyárából ke-
rülnek ki folyamatos minőségellen-
őrzés  mellett. Készházaink gyorsan 
és szakszerűen, nagyüzemi körülmé-
nyek között készülnek a minőség, 
energiatakarékosság és értékállóság 
jegyében.

A legmodernebb, a nyugati kész-
ház-gyárakban található CNC vezé-
relt szabászgépekkel dolgozunk, és 
egy teljesen automatizált CNC vezé-
relt falpanel-gyártó üzemmel is ren-
delkezünk, amely éves kapacitása 
100 db családi ház egy egyszintes 
120 m2-es épületre vonatkoztatva.

H-2083 Solymár,  
Külsővasút út 3369. hrsz,
Tel: (26) 363-042, 363-043  
Fax: (26) 560-004 
web: www.keszhaz.grandacs.hu
e-mail: grandacs@grandacs.hu

Miért Készház? 
A kész elemekből épülő, gyorsan és kör-
nyezetkímélő módon elkészített készház 
garantált minőséget biztosít. Az építőanyag 
piacon fellelhető csúcsminőségű alap-
anyagok kiválasztásában évtizedes kereske-
delmi tapasztalataink nyújtanak biztos se-
gítséget. Az épület harmonikusan illeszkedik 
a környezetébe, igény esetén a tájegységre 
jellemző motívumokkal bír, az energiataka-
rékosság mai követelményeinek maximáli-
san eleget téve.

Miért is készház?
•  Készház, mert gyorsan építhetõ! 
•  Készház, mert a költségek kalkulálhatóak! 
•  Készház, mert hosszú élettartamú! 
•  Készház, mert energiatakarékos! 
•  Készház, mert kívül-belül ugyanolyan, mint 

egy hagyományos téglaépület, nincs esz-
tétikai különbség! 

•  Készház, mert természetes anyagokból 
épül! 

•  Készház, mert jó a közérzetünk benne! 
•  Készház, mert könnyen átalakítható! 
•  Készház, mert tiszta építési mód! 
•  Készház, mert környezetkímélõ ( mind az 

építési mód, mind az építése során fel-
használt anyagok tekintetében! 

Bővebben.: http://www.keszhaz.grandacs.hu

Miért a Grand-Ács készházak?
•   Mert 20 éve alakult stabil, biztos anyagi 

háttérrel rendelkező cég,
•  mert óriási szakmai tapasztalata, több 

generációs ácsipari gyakorlata van,
•  mert saját üzemeiben gyártja az EMI mi-

nősített szeglemezes tetőszerkezeteket, 
hagyományos, előreszabott tetőszerke-
zeteket, ácsszerkezeteket és falpaneleket, 
valamint rétegragasztott gerendákat,

•  mert a legkorszerűbb nyugati technológi-
ával tervez és gyárt,

•  mert a legkorszerűbb CNC-vezérelt auto-
mata ács szabászgépeket az országban leg-
elsőként használta (amelyekből többel is 
rendelkezik), és így a legnagyobb a tapasz-
talata ebben a gyártástechnológiában,

•  mert a legmodernebb, teljesen automati-
zált CNC vezérelt falpanel gyártó üzeme, 
éves szinten egy műszakban 100 db 120m2 
alapterületű ház gyártására alkalmas,

•  mert készház-rendszerét a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Ka-
rával együttműködve dolgozta ki,

•  mert a készházak iránt érdeklõdõ ügyfelei 
egyedi igényeit is könnyedén, rugalmasan 
kielégíti változatos falrendszereivel,

•  mert éves szinten folyamatosan 300 db, 
CNC-szabászgéppel megmunkált, előre-
szabott tető- és ácsszerkezetet, 120-150 
db szeglemezes tetőszerkezetet, 120-200 
m3 RR-tartót gyárt és szállít az elégedett 
ügyfeleinek,

•  mert elkötelezett a minõség iránt, a gyár-
tott termékek (készházak, RR-tartók, 
szeglemezes tetőszerkezetek), mind ÉMI 
minősítéssel rendelkeznek.
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Működési alapelv
A különböző hővisszanyerő szellőztető 
készülékek működésének alapelve telje-
sen megegyező. Energiaforrásként a hely-
ségekből elszívott levegőt használják. Az 
elszívott levegő hőtartalmának nagy ré-
szét egy keresztáramú hőcserélőn keresz-
tül nyerik vissza, ami a befújt friss levegő 
előmelegítésére szolgál. Ezáltal akár a hul-
ladék hő 90% visszanyerhető, és így a 
szellőztetés által keletkezett hőveszteség 
a tizedére csökkenthető.

A központi hővisszanyerő szellőző 
rendszerek biztosítják, hogy a kis hővesz-
teségre törekvő épületek helyiségeinek 
levegője min dig friss és kellemes legyen. 
A levegő behozatallal és a folyamatos le-
vegőcserével szabályozva van a helyiség 
nedvességtartalma ez által megakadá-
lyozható a penészesedés. A készülékek és 
rendszerek megfelelő karbantartásával és 
a következetes szűrő cserével csökkenthe-
tő a spórák és baktériumok elterjedésé is. 

Az LWZ 303/403..SOL egy komplett 
rendszer kiemelten a passzív házak köz-
ponti szellőztetésének (elhasznált levegő 
elszívás és frisslevegő befúvás), a központi 
melegvíz készítésnek és a teljes fűtési ener-
giaellátásának a biztosítására. Az elszívott 
levegő hőenergiáját egy kereszt ellenára-
mú hőcserélő és egy levegő/víz hőszivaty-
tyú révén hasznosítja. A lakás teljes ener-
giaellátásához a külső levegőből is vételez 
energiát. A levegővezetékek csekély légel-
lenállású EPS idomokból vannak felépítve 
és a ventilátorok különösen takarékos 
egyenáramúak. A négy levegőcsatlakozó 
csonk (elszívás, befúvás, beszívás, kifújás) a 
berendezés tetején található. A helyiségek-

ből elszívott levegőt és a helyiségekbe be-
fújt levegőt egy-egy, könnyen cserélhető 
levegőszűrő tisztítja (szűrőosztály: G3). A 
beépített hőszivattyú az összes szükséges 
védelemmel (túlnyomás, alacsony nyomás, 
elfagyás-védelem) fel van szerelve. A leve-
gőből kinyert hőt a berendezés a befújt 
frisslevegőnek, a beépített speciális zo-
máncozású melegvíztartályban (200 l ) tá-
rolt víznek és a fűtési rendszernek adja át. 
A használati melegvíztároló szolár hőcse-
rélővel is elvan látva, így a rendszerhez akár 
napkollektorok is illeszthetőek. Nagyon 
alacsony külső hőmérséklet, vagy (az ezzel 
a külső légállapottal általában egybeeső) 
nagyon magas hőigény esetén az LWZ 
303/403 SOL a hiányzó hõteljesítményt a 
beépített elektromos fűtőbetéttel pótolja. 
A teljesen elektronikus vezérlő egység a 
külső hőmérséklet függvényében szabá-
lyoz, és lehetővé teszi két fűtési kör szabá-

lyozását, valamint többek között a szellőz-
tetési fokozatok, a fűtési jelleggörbék, a 
kívánt helyiséghőmérsékletek és a fűtésve-
zérlő időprogram egyedi igények szerinti 
beállítását, programozás szerint kapcsolva 
a készenléti, csökkentett és normál üzem-
állapotokat a fűtési szellőztetési és meleg-
víz készítő rendszerben. Az integrált elekt-
ronikus vezérlő egység távvezérléssel is 
kiegészíthető.

A kompakt központi hővisszanyerő szel-
lőző rendszerek azon felül, hogy biztosítják, 
a kis hőveszteségre törekvő épületek helyi-
ségeinek a  friss levegő utánpótlását, egy 
készüléken belül megoldják a gazdaságos 
használati melegvíz előállítást és fűtési 
igény fedezését is. 2010 őszétől a Stiebel 
Eltron termék palettája kibővül az új LWZ 
304/404 SOL sorozattal melyek az emlí-
tett funkciókon kívül a házak hűtését is biz-
tosítják majd. 

Stiebel Eltron Kft.
1036 Budapest, 
Pacsirtamező u. 41
Tel.: 06-1-250-6055,
email: info@stiebel-eltron.hu,
www.stiebel-eltron.hu

Központi 
hõvisszanyerõ 
szellõztetõ 
berendezés 
passzív 
házakhoz

Típus LWZ 303 SOL LWZ 403 SOL

Alsó működési határ –18 ˚C –18 ˚C

Hőteljesítmény (A2/W35) 4,2 kW  6 kW

Teljesítményfelvétel (A2/W35) 1,3 kW 2,0 kW

Hűtőközeg R407C R407C

Min.fűtési víztömeg áram 550 l/h 700 l/h

Elszívott/befújt légtömegáram 80–230 m3/h 110–280 m3/h

Feszültség/frekvencia 3/N/PE ~ 400/50 3/N/PE ~ 400/50

Méretek (ma × szé × mély) 1870×1320×770 1870×1320×770

Kiemelt műszaki adatok:

Egy készülék, ami mindent tudd: 
LWZ 303/403 SOL központi hővisszanyerő szellőztető kimondottan passzív házakhoz

Központi szellőztető rendszer sematikus ábrája LWZ 303/403 SOL

Az alacsony energiafogyasztású házakat egyre jobb hőszigetelő anyagokkal 
burkolják. A hőszigetelt ablakok, ajtók, födémek és falak elsősorban a 

hőveszteség minimalizálására szolgálnak. Ennek következtében csökkenhet 
vagy akár teljesen meg is, szűnhet az épület természetes szellőzése, ami egész-
ségügyi problémák jelentkezését eredményezheti. Ilyen lehet a falak nedvese-
dése, és a penészgombák megjelenése. Elterjedhetnek a spórák, baktériumok és 
allergiás megbetegedések alakulhatnak ki. Az eredmény: lakhatatlan épület 
majd körülményes és költséges felújítás. Mindez csökkenti az épületben tartóz-
kodók komfort érzetét és ezen kívül az épület szerkezetét is károsítja. Ezért mint 
a passzív házak, úgy az alacsony energia igényű házaknál ma már elengedhetet-
len a kontrolált hővisszanyerő  szellőztető készülékek alkalmazása.  
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A felszínközeli talajhő hasznosításának 
többféle formája lehetséges. Az egyik ezek 
közül a talajkollektor, mely inkább nevez-
hető földbe fektetett napkollektornak, 
mint klasszikus geotermikus energiahasz-
nosításnak. Hátránya a rendszernek, hogy 
hatalmas szabad felületek kellenek hozzá. 

A másik Magyarországon sűrűbben 
használatos megoldás a megújuló ener-
gia hasznosítására a geotermikus szonda. 
Ezeknek a rendszereknek a helyigénye ki-
csi, hiszen a rendszer vertikálisan kerül 
elhelyezésre általában 100 m-es mélysé-
gig. 

Abba az esetben, ahol kis teljesítmé-
nyekről beszélünk – így például az ala-
csony energiájú házaknál -  a két rendszer 
között egy új típusú, ún. RAUGEO Helix® 
PE-Xa szonda alkalmazása lehetséges. 
A Helix® szondák csupán 4–5m-es mély-
ségig kerülnek telepítésre. Előnye a 
talajkollektorral szemben, hogy sokkal ki-
sebb területre van szüksége. Hátránya vi-
szont, hogy viszonylag kis energia nyerhe-
tő ki belőle, ezért nagy rendszerekhez nem 
javasoljuk. További nagy előnye, hogy kivi-
telezését a hagyományos mélyépítő cégek 
is elvégezhetik. Ehhez csupán egy 40 cm 
átmérőjű csigás fúróra van szükség. 

Mindhárom rendszernél zárt körfolya-
matban vonják el a talaj hőjét. A szonda 
vagy kollektor  csöveiben keringő folyadék 
a hőhordozó közeg, melyből a kinyert 
energiát villamos árammal vagy gázmo-
torral működő hőszivattyú segítségével 
alakítják át fűtési energiává.

A szondákból kinyerhető energia töb-
bek között a szondák hosszától és a talaj 
összetételétől függ. 

Hogy milyen anyagból készült szonda 
kerüljön beépítésre, gazdasági megfonto-
lás és műszaki biztonság gondos mérlege-
lése után kell eldönteni. A következőkben 
a PE100-as és PE-Xa anyagból készült 
rendszerek e fenti két aspektusból kerül-
nek összehasonlításra.

A geotermikus rendszerek kivitelezése-
kor nagyon fontos a megfelelő minőségű 
szonda alkalmazása. A technológiából 
adódóan a rendszer primer oldala meghi-
básodás esetén nem cserélhető. Ez abból 
következik, hogy a szondafuratot a kivite-
lezés során bentonit zaggyal töltik föl. 
Amennyiben a szonda tönkremegy, azt a 
talajból kivenni már nem lehet. Ebben az 
esetben a furatot újra kell fúrni, új szondát 
kell telepíteni, mely költsége, jelentős ösz-
szeget takar. 

Raugeo talajhõ szondák és kollektorok
Fenntarthatóság az energiaellátásban

Az energiát évszázadok óta a fosszilis energiahordozókból nyerjük. Tartalékaink most már bizonyí-
tottan végesek és rövid időn belül elfogyni látszanak.

Éppen ezért foglalkozik a REHAU megújuló energia forrásokat hasznosító rendszerek fejlesztésével. Az ilyen rendszerek 
beépítése nemcsak a környezet védelmét szolgálja, de egyben hosszútávú befektetés a jövő generációi számára. A regene-
ratív energiák hasznosításának egyik környezetbarát módja a talajhő hasznosítása. A talajhőből nyert energia évszaktól és 
időjárástól függetlenül már akár 1,2 méteres mélységtől is elérhető. Ebben az esetben kompromisszumot kell kötni, hiszen 
az alábbi éves hőmérséklet-lefutási diagrammról (1. ábra) is leolvasható, hogy a felszín közelében a hőmérséklet jelentősen 
ingadozik. Látható, hogy 18 métertől mélyebben a külső behatások, mint például a napsugárzás, már nem lesz a talajra 
hatással, a hőmérséklet a szondák által használt mélységekig viszonylag állandóvá válik.

Hőmérséklet-lefutási görbe

1. vonal: Február 1.
2. vonal: Május 1.
3. vonal: November 1.
4. vonal: Augusztus



www.szakinfo-epiteszet.hu 19

Energiatakarékos és passzív házak

A beépítés során a szondákat többféle 
hatás éri, melyek a szonda élettartamára 
jelentős befolyással lehetnek. Az egyik 
ezek közül a szondacső felületén kelet-
kező roncsolások. Bár szigorú előírás van 
a szonda furatba juttatására, elkerülhe-
tetlen, hogy a szonda felülete kis mér-
tékben sérüljön. Ezek lehetnek szemmel 
nem látható karcolások, horzsolások, 
melyeket a furat oldalából kiálló kitü-
remkedések okozhatnak. A PE100 alap-
anyagú szondák sajnos a repedés tovább-
terjedésének nem szabnak gátat. Ha 
ezeken a csöveken repedések keletkez-
nek, a molekulaszerkezetből adódóan 
azok az idő folyamán, továbbterjedhet-
nek. Ennek kiküszöbölésére javasoljuk a 
térhálósított polietilénből gyártott szon-
dák alkalmazását. Ez az anyag a repedés 
továbbítására nem hajlamos. A PE-Xa 
anyagból gyártott RAUGEO PE-Xa szon-
dákat plusz védelemként egy PE100-as 
szürke színű hártyával is ellátták.

A következő sérülési lehetőség a szon-
daláb sérülése. A PE100-as anyagból 
gyártott szondák visszafordító fejét 
– gyártótól függően – 2–3 hegesztéssel 
rögzítik a szondacső végére. Azt talán em-
líteni sem kell, hogy itt lépnek föl a legna-
gyobb erőhatások. Bár gyárilag minden 
szondafejet és szondát szigorú minőségel-
lenőrzésnek vetnek alá, melyet jegyző-
könyvvel is igazolnak, a hegesztési varrat-
tal egy fölösleges rizikófaktort viszünk a 
rendszerbe. Ezért fontos, hogy a szonda 
gyárilag legyen elkészítve, hiszen a hely-
ben fölhegesztett szondalábaknál a rend-
szer nyomáspróbája gyakran elmarad. 
A RAUGEO PE-Xa rendszerekkel ezt 
a  hibalehetőséget elkerülhetik, mivel a 
szondafej gyárilag kerül kialakításra a 
szondacső hajlításával. A talajba kerülő 
rendszerben így kötés nincs, a cső folyto-
nos. Plusz védelemként a szondafej egy 
műgyanta köpenyt kapott, mellyel a sérü-
lés esélye tovább csökkenthető. 

Gyakran felmerül a kérdés, mennyi az 
élettartama ezeknek a szondáknak.

Mind a PE100-as, mind a PE-Xa szon-
dák élettartama 20 °C-os hőmérsékleten 
kb. 100 évre tehető. Abban az esetben, ha 
ezt a hőmérsékletet 50 °C-ra emeljük, 
10,6 bar nyomás mellett a PE100-as 
szondákra már csak 15év garantálható, 
szemben a PE-Xa szondákkal, melyekre 
az elméleti élettartam ebben az esetben 
is 100 év. Míg a PE100-as szondák eseté-
ben a 40 °C fölötti közeghőmérséklet az 
élettartamot drasztikusan lecsökkenti, 
addig a PE-Xa anyagból készült szondák 
esetében 90 °C-on is 15 év garantálható 
6,9 bar nyomás mellett. Joggal merül fel 
az olvasóban a kérdés, miért kell erről be-
szélnünk, hiszen a hőszivattyúk nem dol-
goznak ilyen magas előremenő hőmér-
séklettel. Ez helyénvaló abban az esetben, 
ha nem használjuk ki a mélyebb rétegek 
hőtároló képességét. Gondoljunk csak 
bele, a napkollektorok alkalmazásakor, a 
fölös energiát letárolhatjuk a mélyebb ré-
tegekbe, amit majd télen hasznosítani 
tudunk. Ha erre nem gondolunk, a gépé-
szeti rendszer későbbi fejlesztésekkor – 
PE100-as szondák alkalmazása esetén – 
ezt a lehetőséget már nem tudjuk 
kihasználni.

 
A rendszer tökéletes működéséhez 

fontos a megfelelő alkatrészek alkalmazá-
sa. Mivel a szondák a legtöbb esetben 
nem védettek az oxigén-diffúziótól, na-
gyon fontos a műanyag, rozsdamentes 
acél, vagy réz osztó-gyűjtők alkalmazása. 
Lehetőleg kerüljük a kötéseket a talajban. 
Célszerű a szondacsővel az osztóig elmen-
ni, így toldásra nem lesz szükség. Ha ez 
nem lehetséges, olyan kötést kell válasz-
tani, amely földbe fektethető. Bár ezek a 
csatlakozások el vannak látva megfelelő 
védelemmel, a talajban lehetnek anyagok 
melyek a kötés anyagát károsíthatják. 
Ilyen gyanú esetén a toldást a talajvíztől 
szigetelni kell zsugorfólia, vagy zsugorcső 
alkalmazásával.

A fenti tények figyelembe vételével a 
kedves olvasónak kell eldönteni, mely 
rendszer mellett teszi le voksát. A hagyo-
mányos PE100-as anyagot választja, vagy 
megfizeti a drágább PE-Xa szonda által 
nyújtott biztonságot . Ne feledje: az ol-
csóbb gyakran a drágább!

Varga Márton,
okleveles műszaki menedzser,

REHAU Kft.
marton.varga@rehau.com
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A talaj hőmérséklete 1,5 méter alatt év-
szaktól, külső hőmérséklettől függetlenül 
5–15 C° között mozog, talajvizes terület 
esetén ennél magasabb is lehet.  Ez opti-
mális hasznosítást biztosít mind fűtésre, 
mind hűtésre.  

A spirálkollektoros talajhő hasznosítás 
előnye a levegős rendszerekkel szemben 
a stabilabb hőmérséklet, míg a talaj-
vízkutas rendszerekkel szemben előny a 
talajvíz minőségtől és -mennyiségtől való 

függetlenség. A talajszondás rendszerek-
kel összehasonlítva a spirál kol lektoros 
rendszerek nagy előnye, hogy létesíté-
sükhöz nem szükséges bányakapitány-
sági engedély.

A spirálkollektoros rendszereket az 
alábbi esetben javasoljuk kiépíteni:
–  Talajvizes területen különösen jó hatás-

fokkal és kedvező áron telepíthető a 
rendszer ráadásul fontos szempont, 
hogy bár talajvizet használunk, még-
sem szükséges engedély!

–  Hegyekben épülő házak egyetlen reális 
és megfizethető alternatíva talajhő 
hasznosítására.

–  Alacsony energiaigényű és passzív há-
zak esetén az épületből elszívott hasz-
nált levegő hőjével

–  Nagyobb földmunkát igénylő építke-
zésnél a telepítés szinte ingyen van!

–  Azoknál az épületeknél, ahol gyorsan 
kell kiépíteni a hőforrást, nincs idő több 
hónapos engedélyeztetési procedúrára.

–  Olyan épületeknél, ahol nincs mód 
nagy méretű fúróautó bejutására.
Általánosságban elmondható, hogy 

minél nagyobb a talaj nedvességtartalma, 
annál kevesebb spirálkollektor  szükséges. 
A kollektorok elhelyezhetőek vízszintesen 
vagy függőlegesen, a kiépítés módját a 
 telek határozza meg. A Spirálkollektorok 
felett a beépítést lehetőleg kerülni kell, 

mivel a mélyen  gyökerező növények káro-
síthatják a  kollektorokat valamint meg-
akadályozhatják az esővíz talajba történő 
leju tását.
TIPP: A speciális hőcserélő alkalmazásával az 
épületből elszívott használt levegő hőjével nö-
velhetjük a spirálkollektorok hatásfokát, vagy 
csökkenthetjük a beépítendő mennyiséget!

Földhõ hasznosítás
spirálkollektorral
Energia a kertbõl, elérhetõ áron

Elhasznált levegőt hasznosító hőcserélő

A spirálkollektorok függőlegesen és vízszintesen is elhelyezhetők

Spirálkollektor telepítése

A Nap sugárzásából származó 
hőt a talaj eltárolja. Ezt a köny-
nyen elérhető a „talpunk alatt 
és a kertben lévő” tiszta, meg-
újuló ener giát Spirál kol lek to rok 
segítségével összegyűjtjük és to-
vábbítjuk a ház fűtését és me-
legvíz ellátását biztosító hő  szi -
vattyú hoz.

GTE System Mérnöki Tervező és Fővállalkozó Kft. 
„Rendszermegoldások geotermikus energiával”
info@gtesystem.hu • www.gtesystem.hu 
Tel.: 30/820 7979 • 1656 Budapest, Pf. 95.



www.szakinfo-epiteszet.hu 21

Energiatakarékos és passzív házak

Célunk, hogy a gázkiváltást és a megújuló 
energiák felhasználását elősegítve hatéko-
nyan hozzá tudjunk járulni a klímaváltozás 
káros hatásainak csökkentéséhez a lakossági 
és vállalkozói szektorban egyaránt.

Társaságunk az alternatív, megújuló ener-
giák hasznosításában, a hőszivattyús fűtési, 
hűtési, melegvíz készítő rendszerek tervezé-
sében és kivitelezésében, különösen a nagy 
teljesítményű rendszerek terén magyaror-
szági piacvezető. Eddigi munkáink során 
több mint száz családi házas hőszivattyús 
rendszert építettük be, továbbá ipari méretű 
rendszereket és 5000 kW beépített teljesít-
mény valósult meg és járult hozzá hazánk-
ban a tisztább környezethez. Büszkeséggel 
tölt el minket eddigi legnagyobb projektünk 
a Pannon Ház hőszivattyús rendszerének 
megszületése, amely Magyarországon 1. és 
Európában a 7. legnagyobb hőszivattyús fű-
tő-hűtő rendszer.

A HGD Kft. szakembereinek, eszközének, 
technológiai felkészültségének színvonala 
nemzetközileg is elismert. A társaság tulaj-
donos ügyvezetője a Magyar Hőszivattyú 
Szövetség elnöke. Szakmai munkánk elisme-
rése, hogy társaságunk szakterületi vezetői 
Magyarország négy műszaki egyetemén 
vendégelőadók a geotermikus hőszivattyús 
képzésben.

A HGD Kft. egy környezettudatos, inno-
vatív technológiákra épülő vállalkozás, 
amely energia hatékony és megújuló energi-
ákkal működő rendszereket tervez és kivite-
lez. Rendszereink hatékonyan biztosítják a 
hő energiaellátást, legyen szó: fűtésről, hű-
tésről vagy használati melegvíz készítésről.

Eddigi hőszivattyús létesítményeink a 
megrendelők megelégedésére üzemelnek, 
amelynek alapja a szaktudás, a pontos és 
határidőre végzett munka, a beépített mo-
nitoring rendszerek és a teljes hőszivattyús 
rendszerre adott garancia.

Szakembereink – több éves tapasztalat-
tal rendelkezve – kiválasztják az Ön épületé-
hez legmegfelelőbb, megújuló energiával 
működő rendszert, a legrövidebb megtérü-
lési időt és a legkedvezőbb üzemeltetést 
szem előtt tartva, akár más műszaki megol-
dások kombinációjával is. 

Az aktuális pályázati lehetőségek figye-
lembevételével, a pályázati dokumentáció 
elkészítésével segítjük megrendelőinket.

További információkért tekintse meg a 
www.hgd.hu – az alternatív megoldások 
honlapját.

HGD Kft.
1141 Budapest, Zsigárd u. 21.
Tel.: 1/221-1458 • Fax: 1/422-0004
Honlap: www.hgd.hu
E-mail: info@hgd.hu

Találkozzunk személyesen  
a Cons truma 2010 kiállításon  
2010. április 14–18 között  
a G pavilon 103A standján!

Bemutatkozik Magyarország 1.  
és Európa 7. legnagyobb 
hõszivattyús rendszer  

HG

Talán ismerősen cseng a cégnév, de 
a filozófiánk biztos, hogy mindenki 
számára ismert. Mi a HGD Kft-nél 
hiszünk abban, hogy mindennap-
jainkat az energiatudatosság és az 
energiahatékonyság jegyében kell 
élnünk, legyen szó otthonunkról, 
a közvetlen vagy a bennünket kö-
rülvevő környezetről.



22 www.szakinfo-epiteszet.hu

Energiatakarékos és passzív házak

 

Ismertetett Clivet berendezések különböző opciókkal elérhetők, légszállítástól füg-
gően mind lakások, mind kereskedelmi terek légkezelésére használhatók. A gépekhez 
tartozó távirányítókkal a légállapot tökéletesen beállítható, ütemezhető.

Cégünk a Clivet, mint gyártó, magyarországi kizárólagos forgalmazója. Számítunk 
olvasóink érdeklődésére, kérdéseikkel honlapunkat (www.klima.hu) meglátogatva 
azokra választ kaphatnak. Műszaki kollégáink is állnak szíves rendelkezé sükre.

Reméljük cikkünk közreadásával hozzájárulhatunk a napjainkban oly fontos ener-
giatudatos tervezéshez s a felhasználók érdekeit szem előtt tartva, nem mellékes egy-
egy lakás vagy épület üzemeltetési költségeinek csökkentése sem.  

Budai Zsolt • okl. gépészmérnök • Klíma Áruház Kft

E lap hasábjain már írtunk, 
a passzív illetve energiata-
ka rékos házak szellőzteté-

séről. A prob léma változatlan, 
azaz a normál szellőztetéssel 
energia távozik az épületből, 
melyet pótolni kell a komfort-
érzet  megőrzése érdekében.

ELFO FRESH
Erre megoldás a keresztáramú hőcseré-
lővel ellátott mini légkezelők alkalma-
zása – mellyel korábbi cikkünkben már 
foglalkoztunk – amikor is a fáradt, helyi-
ségből távozó levegő energiatartalmának 
60, jobb esetben 70 %-át a frisslevegő 
előfűtésére vagy előhűtésére használjuk. 
Ezen berendezéseket passzív hőcserélős 
légkezelőknek nevezzük. 

Számokban, amennyiben a befújt és 
elszívott levegő mennyisége azonos, úgy 
pl. 5 °C külső hőmérsékletnél és 20 °C la-
káshőmérséklet mellett a kezelt vagy be-
fújt levegő hőmérséklete jó esetben 12-
14 °C. Azaz a helyiség belső hőmérséklete 
csökken, a meglévő fűtési rendszerrel az 
eltávozott energiát  pótolni kell. 

Ezen mini légkezelők új generációját 
képviselik az aktív hővisszanyerős be-
rendezések. A részletek ismertetése nél-
kül, a keresztáramú hőcserélő helyett, egy 
hőszivattyú kondenzátora illetve elpáro-
logtatója került beépítésre befújó és az 
elszívó ágba. Ismerve a hőszivattyúk ma-
gas energia hatékonyságát, a pótlólagos 
energiabevitel és a hővisszanyerés egy 
készülékkel oldható meg.

Az ábrán jól látható az aktív 
hővisszanyerős berendezések felépítése, s 
azt hiszem a számok magukért beszélnek. 
Mind nyári, mind téli üzemben, a befújt 
levegő alapos szűrése és kezelése egy 
berendezésben valósul meg.

SUMMER OPERATON WINTER OPERATION

www.klima.hu
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P&P Épületgépészet Kft,
Tel.: 20/957-81-14
        20/959-26-16
info@p-pepuletgepeszet.hu

Élvezze a föld melegét

A közvetlen hőátadás elve

Hagyományos szisztéma (SOLE)

NEURA technológia

Közvetlen hõleadás,  
amely a többi  rendszertõl  
megkülönbözteti.

A NEURA-szivattyú magasabb telje-
sítményt céloz meg alacsony ener  gia-
felhasználással, mivel egy NEURA-
 földszivattyúnál a propán hűtőanyag 
köz vetlenül a horizontális kollektorban 
cirkulál és felveszi az energiát.  
(közvetlen/azonnali párolgás) Ennél 
fogva a hagyományos szonda sziszté-
mához szük séges visszavezetőkörről 
ami hőcserélőből és kompresszorból 
áll, a forradalmasított szivattyú 
lemond. Ez megemelkedett üzembiz-
tonságot jelent, kevesebb alkatrésszel, 
és egy kb. 15%-kal jobb hatásfokkal. 
A NEURA még tovább fokozza a 
hatásfokot, egy nagyvonalúan dimen-
zionált belső hőcserélővel (maradék 
hőfelhasználás), és a fokozat nélküli 
elektromos for dulat szám-szám szabá-
lyozóval (PCS-Tech nik)

A PcS technika előnyei:
–  Öntanuló hőszükséglet-alkalmazkodás 

a hőszükséglet opti málásához
  –  Egyenletes tér és padlóhőmérséklet
 –  Teljesítménynövekedés 60Hz-ig 

(120%)
–  Magasabb tömörítő/sűrítő-élettartam 

„csillapított indítás” által 
–  Fűtésköltségek csökkenése az alacsony 

áramfelhasználás által

Minden NEURA-Hőszivattyú hűtőanyag-
gal van  töltve, üzem kész és rak la pra ké-
szített.

A kompakt NEURA levegõs hõszivattyú melegvíz elõállítására.

Szeretné az elöregedett melegvíz-beren-
dezését kicserélni, mert tudja, hogy nem 
működik gazdaságosan? És ön nagy 
hangsúlyt fektet egy új berendezésnél 
a jövőbeni biztonságért  
és az energia ellátás függetlenségéért?  
Akkor a NEURA  a legjobb választás! 

Ingyenes kiegészítő-haszon 
 – A raktár hűtése
A NEURA melegvíz-szivattyú a tér 
levegőjét a pincéből vagy a gazdasági 
területről kezdi „szívni”; ezáltal  
melegvizet termel; (közvetlen páralecsa-
pódás által a vízhőmérséklet eléri az 
55°C-ot), és leadja az elhasznált levegőt, 
ami kb. 3–5 °C-ig lehűlt. 

Ezt a lehűlt levegőt tudja ön a helység-
ben hűtésre is  használni. Így használhat-
juk egész évben az ingyenes helység-me-
leget a melegvíz-berendezéshez és a 
raktárak kihűlt, elhasznált levegőjét 
hűtés-szabályzáshoz. 

Nézze meg a NEURA  hõszivattyúit – mert megéri

PcS-TEcHNIK,  a technika lelke.

A NEURA-Hőszivattyúknál egyedülálló az öntanuló hőszük ség let alkalmazkodás, 
a PCS (Power-Control-System) technkia. Ez op timalizálja a hőszivattyú vezetékeit 
a tényleges hő    szükségletnek megfelelően. A külső hőmérséklet változására 
a kompresszor fordulatszáma változik és igy alkalmazkodik a hőszivattyú a ház 
fűtéséhez. Így kíméli meg és növeli a szivattyú élettartamát, hála a kompresszor 
csökkentett fordulatszámának.

EUROPA modell

Min. helységhőmérséklet: 8° c
Vízhőfok: 55° c
Fűtési teljesitmény: 1850 Watt
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Az prémium kategóriás elemek az alap-
tól a tetőig részenként, illetve egységben 
is alkalmazhatók.
– hőszigetelt alapozási rendszer,
–  falazó elemek a passzív és a 3 literes 

házhoz és a belső falakhoz,
 –  födémrendszer, hőszigetelt zárófödé-

mek elkészítéséhez,
–  önhordó hőszigetelt tetőrendszer a sza-

ru fák kiváltásával is,
Szolgáltatásaink személyre szabottan a 

telekvásárlástól a tervezésen keresztül a 
használatbavételig terjednek.

Az új Wolf-Thermo-Modul  
falrendszer   
1.  az új anyag: Neopor
2.  az új falazási tartományban feljavított 

U-érték (k-érték)
   • U=0,16 a 3 - literes házhoz,
   • U=0,1 az 1- literes házhoz,
3.  a falrendszer ideális megoldást kínál 

aller giás tünetekre, a belső falszigete-
lésen keresztül nincs pára és penész-
képződés! (Több szakvélemény alátá-
masztja!)

4.  A lakókat nem éri Radonterhelés többé 
a lecsiszolt NEOPOR – belsõ hõszige-
telő héj és az új Passzívház padlónak 
köszönhetően.

5.  az új beépített abszorberhatás a 
NEOPOR cellafelépítésétõl, így a költ-
séges meleg benn marad a házban, a 
felhasználás helyén és a hideg(-meleg) 
a házon kívül.

6.  már szerkezetkész stádiumban eléri a 
széltömör állapotot.

7.  magas statikus állóképesség jellemzi a 
megszakítás nélküli vasalt felsza ka-
szokat

8.  a hideg burkolatok alá nem kell többé 
vakolás (konyha, fürdő, WC, stb)

9.  az élettartama a falaknak és födémek-
nek több 100 év. 

Neopor
(EPS) Styropor évtizedek óta a legismer-
tebb márkanév a hőszigetelésben, de egy 
klasszikus anyag is továbbfejlődik. Az in-
tenzív kutatás eredménye lett a NEOPOR, 
a fehér Styropor habanyagnak az ezüst-
szürke testvére.

A BASF AG állítja elõ, mint pentán-
tartalmú és ezzel terjedelmesebb poliszti-
rol granulátumot. Ez a gyöngy formájú 
fekete részecske a vízgőz segítségével 
 kerül az ezüstszürke zsaluzatelemekhez 
megformálás után.

Miért Neopor?
–  környezetbarát FCKW mentes elõállí-

tás,
– Ca. 98% levegőt tartalmaz,
– Ökológiailag újrahasznosítható,
–  Magasabb értékű hőszigetelés, nagyobb 

energiatakarékos kompetenciával,
–  Egy termék kimagasló ár-érték arány-

nyal,
– 29 éve bevált a házépítésben,
– Tartósság,
– Formatartó, idõjárás-, és öregedésálló,
– Problémamentesen feldolgozható

A Wolf-Thermo-Modul előnyei más 
rendszerekkel szemben:
 –  műanyag távtartók szemben az EPS/

Neopor tartókkal statikus megszakítás 
nél küli betonmag és nagyobb 
átégés biztonság
– készre kiképzett sarokelemek

–  statikus gond nélküli sarokképzés,  mun-
   kaidő takarékos!

–  30%-kal kevesebb fuga az elemmagas-
ság miatt (35,5 cm = gyorsabb kivitele-
zés)

–  Az elemeket készre konszignálva szállít-
juk, így szükségtelen a soronkénti sza-
bás!

 –  Az elemszállítás falankénti fektetési 
rajzzal érkezik a helyszínre, nincs állan-
dó helyszíni méretpróba és passzítás, 
ami egyébként szükséges!

–  a Wolf-födémelemek a magánépítők-
nek egyenesen előnyösek! Nem szük-
séges hozzá daru.

–  a Wolf-tetőszigetelésnél nem szüksé-
ges a szarufák alkalmazása. Ideális a 
magánépítkezőknek!

–  a tetőszigetelő elemek a szelemenek-
hez rögzítettek.

–  különösen ajánljuk olyan magánépítke-
zőknek, akik aktív részesei szeretnének 
lenni otthonteremtésüknek!
Tapasztalt építésvezetőnk felvilágosítja 

és megmutatja Önnek az anyagok rendel-
tetésszerű felhasználását.

Az elemszállítási és szerkezetépítési 
feladatokon túl sem hagyjuk magukra 
kedves megrendelőinket; az építkezés 
minden  további fázisában segítséget nyúj-
tunk! Például: Ablakok, ajtók, szakipari 
munkák,  kemenceépítés, tömegkályha, 
energia mérleg, stb.

A Wolf-Thremo-Modul elemek szállí-
tása (Németországból) az általunk szál-
lított építőelemek egy speditőrön keresz-
tül rendelkezésre bocsátott megfelelő 
méretű teherautóval A lerakodáshoz Ön-
nek 2–3 emberre van szüksége, kb 1 óra 
időt igényel.

Passzívban élni,
aktívan spórolni

Cégünk, a Bau Tek Kft 
az energiatakarékos program kereté-
ben egy gyors és problémamentes 
meg oldást kínál igényes építkezők 
részére, sokoldalú szolgáltatáscso-
maggal.

BAUTEK Építőipari és Szolgáltató Kft. 
+36 20 9559 530
bautek@gyor.net • www.bautek.hu
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Már Magyarországon is egyre többen 
választják a Nyugat-Európában rendkívül 
népszerű energiaforrást, a pelletet. A fa, 
illetve növényi hulladékból préseléssel 
készített fűtőanyag 10 százalék alatti 
nedvességtartalmának köszönhetően ki-
váló fűtőértékű, pelletkészülékekben 
való égetéskor a fűtőanyag illetve levegő 
adagolás automatizáltsága miatt hatás-
foka meghaladja a 90 százalékot. Jelen-
leg minimum 30 százalékot spórolhat 
fűtési illetve melegvíz előállítási költsé-
gén az, aki vezetékes földgázról pelletre 
vált. S a kényelemről sem kell lemonda-
nia, a pelletkészülékek automatizáltsági 
foka miatt kevés törődési igénnyel jár a 
pelletfűtés. E környezetbarát, CO

2
 kibo-

csátást tekintve klímasemleges fűtési 
mód kezdő beruházási költségeit most 
ráadásul jelentős, 30–60 százalékos tá-
mogatással valósíthatja meg a Zöld Be-
ruházási Rendszer pályázatával. 

A hazai sikertörténet megkezdő-
dött, DIN minőségű pelletet előál-
lító hazai üzemek garantálják a hazai 
fogyasztók ellátásbiztonságát, köztük 
a Pannon Pellet Kft – www.
pannonpellet.hu. A készülékforgalma-
zással – Biodom, Biotech –kazánok, 
Edilkamin kandallók – is foglalkozó cég 
beleznai üzemében gyártott pellet 
mára keresett márka mind a hazai, 
mind az olasz fogyasztók körében. 
Ugyanakkor a pelletgyártó készülé-
kek is megjelentek a hazai piacon. 
Az ECOTEQ Kft – www.brikettalo.
hu –  az olasz NOVA Pellet kiemelkedő-
en energiahatékony pelletáló berende-
zéseit forgalmazza, többek között a ki-
sebb üzemek számára is elérhető 
árú, nyugat-európai pelletálási techno-
lógiákat kínál egyedi igényeknek meg-
felelően. 

A hazai készülékpiac mára már nyu-
gat-európai színvonalúvá nőtte ki ma-
gát, többek között a legnagyobb hazai 
gyártónak, az Edilkamin International 
Kft-nek – www.edilkamin.hu köszön-
hetően. Vízteres pelletes kályhák, kan-
dallók hagyományos és modern kivi-
telben készülnek a sárvári gyárban, az 
olasz anyacég minőség, gazdaságosság 
és elérhető ár hármas elvének jegyé-
ben. És jelen vannak a hazai piacon 
a felső kategóriás készülékek is: 
a PELCOM Hungary Kft – a több mint 
10 éves tapasztalattal rendelkező 
Biocon Group tagjaként – a nagymúltú 
osztrák Rika és Fröling cégek kizáróla-
gos viszonteladójaként értékesít kazá-
nokat és kandallókat, valamint pelletet 
a lakosság, az üzemi fogyasztók és vi-
szonteladók részére – www.pelcom.eu.

Mert a pellet:
» olcsó,

» kényelmes,

» környezetbarát

fûtési megoldás

Magyar Pellet Egyesületet

Három  
jó döntést  
hozhat egyszerre!
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A pellet egy új típusú préseléssel elő-
állított tüzelőanyag, amit az úgy-

nevezett pellet kályhák, pellet kan dal-
lók, és pellet kazánok tudnak haszno-
sítani kimagasló hatásfokkal. Ezek a fű-
tőberendezések, a fatüzelés jövő, és 
egyben új generációját képezik. Jellem-
zőjük, hogy automatizáltan adagolha-
tók, környezetkímélők, a fatüzeléshez 
képest kevés a hamu tartalmuk.
A pellet tüzelőanyag lehet:
– Fa fűrészporból 
–  Energia növényből, ami lehet: nád félék, 

fűz félék, vagy akár gabonafélékből
–  Olajos magvakból: napraforgó, olíva, 

repce stb...
–  Mezőgazdasági melléktermékekből: 

szalma, kukorica, búza, árpa
készül 6–10 mm-es átmérővel, és 10–30 
mm hosszúságban. A kis „energia patro-
nok” egy természetes tüzelőanyagot ké-
peznek, aminek az eredménye nagyfokú 
energetikai javulást jelent, mert nemcsak, 
hogy közel megkétszerezi a fűtőértéket, 
de környezetbarát is egyben.

Környezetvédelem
A pellet elégetése során közel 70%-al ke-
vesebb károsanyag keletkezik, mint a gáz 
tüzelés során, de még a hagyományos fa-
tüzelésnél is kevesebb károsanyagot juttat 
a levegőbe. A gyártásához nem kell kivág-
ni erdőket, felhasználhatóvá vállnak az 
ipari fa aprítékok, és az olajos magvak pré-
selési hulladéka is. Felhasználhatóvá vál-
nak a mezőgazdasági melléktermékek, 
ilyen például a szalma.

Magasfokú kényelem 
Sokan azért választják a gázfűtést, mert 
elég a hőfokszabályzót feltekerni, és máris 
jön a jó meleg. A pellet kályhák, és kazá-
nok ezzel a tüzelőanyaggal hasonlóan, 
mint a gázfűtésnél, automatizálhatóvá 
válnak, ami egy magasabb fokú kényel-
met is jelent. Akár több napra, vagy hétre 
is beletölthetjük a tüzelőanyagot ezekbe a 
fűtőberendezésekbe, köszönhetően a kis 
átmérőjű pelleteknek.

Kimagasló hatásfok 
A hagyományos fatüzelésű kazánok, cse-
répkályhák a fa minőségétől függően 65-
70% hatásfokkal égetik el a fát. A pellet 
tüzelőanyagnak ehhez képest kimagasló 
hatásfoka van, ami akár 90%-ot is meg-
haladhatja. Ez a kiváló hatásfok a pellet 
zéró nedvesség tartalmának, és a minimá-
lis égetési veszteségnek köszönhető. 

Pellet, és MultiPellet
A pellet fűtőberendezések, a jó minőségű, 
kevés hamu, és szilícium tartalmú pellet 
tüzelőanyagot „kedvelik”. Ebbe a kategóri-
ába tartozik a DIN, a DIN+, és a DIN++ 
minősítésű pellet. Az ár nem mindig tükrö-
zi a minőséget. A minősítéseket általában a 
csomagoláson tűntetik fel, ezért érdemes 
körültekintően vásárolni. A hagyományos 
pellet kazánok, kályhák, és kandallók a 
magas szilícium, és hamu tartalom miatt 
a különféle gabonából, olajos magvakból, 
és energia növényekből készített pelle te-
ket nem tudják kezelni, nem így az új 

MultiPellet típusok. A MultiPellet kazánok, 
kályhák, és kandallók égőfej tisztító rend-
szerrel vannak ellátva, ez a rendszer meg-
akadályozza, hogy az égés folyamán kelet-
kezet melléktermékek kárt tegyenek az 
égőfejben. A Multi Pellet típusok a legrosz-
szabb minőségű pellettel is üzemeltethe-
tőek gond nélkül, köszönhetően a forgófe-
jes, vagy vulkán égőfejnek.

A DS energia kft. kínálatában megtalál-
ható a Pellet, és a MultiPellet kazánok,  
kályhák, és kandallók széles választéka 
6 kW–2 MW-ig. Ezen felül napkollektorok, 
tartályok, hőszivattyúk, és szellőztető 
rendszerek forgalmazásával foglalkozunk. 

A DS energia kft. viszonteladókat ke-
res a magyarországi pellethasznosítás 
elterjesztésére, érdeklődni lehet elér-
hetőségeinken.

Tudja-e, hogy mi a Pellet, vagy a 
MultiPellet kazán, kályha, vagy 
kandalló között a különbség?

MultiPellet:

Pellet

Elérhetőségeink:
DS energia kft.
8248 Nemesvámos, Kossuth u.57.
Internet:  www.dspellet.eu 

www.dsenergia.eu
Mail: info@dsenergia.eu
Telefon:  06 70/292-87-41 

06 30/243-08-15
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Ha valahol a kémény szót halljuk 
környezetünkben, valami tő-

lünk független, távoli ködfoszlány úszik 
át emlékeinkben, mintha minket nem is 
érintene, idegen lenne számunkra az a 
dolog, amit rejt magában ez a szó.

Pedig mindnyájan kapcsolatban vagyunk 
vele, ki a munkahelyén, ki az otthonában, 
ki a hivatalban, ki az óvodában, ki a ked-
venc bisztrójában. Nincs nap, hogy ne le-
gyünk hozzá egészen közel, ne találkoz-
zunk össze.

A kémény mindennapjaink szerves ré-
sze, nem élhetünk nélküle. Szinte észre-
vétlenül szolgál minket. A jó kémény a 
láthatatlan biztonságot nyújtja számunk-
ra. Azt a biztonságot, amely feltétlenül 
szükséges számunkra, hogy nyugodtan in-
dulhassunk munkába, mehessünk el ked-
vesünkkel szórakozni, tudván hogy csalá-
dunkra vigyáz a jó barát, a modern 
háromhéjas kéményrendszerünk.

A kéményektől, amit elvárunk nem 
csak az, hogy a tüzelőberendezésünk 
égéstermékét elszállítsa a szabadba, vár-
juk tőle a megnyugtató megoldást min-
den fűtéssel kapcsolatos gondunkra. Jut-
tasson levegőt az égéshez a kazánnak, 
kandallónak, csendben, halkan tegye a 
dolgát és még házunk tetején is jól mu-
tasson, legyen dísze a tetőnek.

 Az hogy házi kedvencünk is bátran do-
rombolhat a kéményünk tövében, már 
csak hab a tortán. 

A nagy kérdés az, hogy melyik kémény 
tudja nekünk ezt nyújtani?

Van egy gyártó hazánkban, amelyik az 
építőipar számára több mint 20 év óta ál-
lítja elő minőségi termékeit!

Ez a cég a Leier Cégcsoport, amely tár-
saság a legnagyobb magyarországi építő-
anyag-gyártó.

Kínálatában a térburkoló rendszerektől 
a mélyépítő elemeken át a födémrendsze-
rek és falazóelemeken kívül a tetőcsere-
pek és kéményrendszerek számtalan vari-
ációja megtalálható.

Beszélgetésünk témája a kémény, ezért 
erről a termékről egy kicsit bővebben 
szólnék.

A hagyományos fűtésekhez – cserép-
kályha, kandalló, széntüzelésű központi 
kazán, „cirkó” kazánok - már jó másfél év-
tizede gyárt kéményeket a Leier, rendszer 

jelleggel, háromhéjas samott béléscsöves 
kivitellel. Ezekhez a tüzelőberendezések-
hez a típusokat Leier LSK és Leier LK né-
ven találhatjuk meg az építőanyag keres-
kedőknél.

A zárt égésterű, turbos gázkészülékek-
hez – melyeket nagy gyakorisággal ter-
veznek és építenek be biztonságos üze-
mük miatt – már fél évtizede gyárt 
kéményrendszert a cég, Leier Turbo néven, 
a felhasználók legnagyobb megelégedé-
sére. 

Több éves gyártói tapasztalatát fel-
használva a modern tüzeléstechnika leg-
fejlettebb szegmensére fejlesztette ki leg-
újabb kéményrendszerét, mellyel a 
kondenzációs technológia számára kínál 
garantált megoldást. A kéményrendszer 
fantázianeve, mely néven kereshetik Leier 
Eco. Ma már nagy többséggel ezt a tech-
nológiát részesítjük előnyben mind a ter-
vezésben, mind a kivitelezésben.

Egy gondolat erejéig érdemes ennél a 
témánál megállni és beszélni arról a tény-
ről, amelyről sok helyen még nem hallhat-
tak! 

Jelenleg sajnos sok esetben tapasztal-
juk, hogy a kondenzációs gázkazán terve-
zésénél, beépítésénél az egyszerűbb meg-
oldás felé hajlik a szakma, nevezetesen a 
hosszútávon biztonságos megoldást kí-
náló Leier Eco kéményrendszer helyett, 
a  kazán saját égéstermék-elvezetőjét ré-
szesítik előnyben. Evvel a megoldással a 
téli üzem során veszélyeztetik a fűtés biz-
tonságos működést, az előforduló jegesdés 
miatt akár a gázkészülék leállásával is szá-
molni kell. Az újraindításhoz először is meg 
kell szüntetni az alumínium-műanyag 
égéstermék-elvezetőben kialakult jégdu-
gót, ami magában sem egyszerű feladat a 
jeges, csúszós tetőn, majd szakember kell 
a gázkazánhoz, ez pedig a pénztárcát ter-
heli meg jelentősen!

 Így a kezdeteknél olcsónak hitt megol-
dás a később felmerülő költségek miatt 
drágább lesz, mint a Leier gyártotta Eco 
kémény! 

Arról nem is beszélve, hogy a Leier Cég-
csoport az általa gyártott kéményekre 33 
év írásos garanciát vállal, ami a „kipufo-
gók” esetében nagyon messze van ettől! 

Ezeket a tényeket figyelembe véve, ja-
vasoljuk, még időben kérjék tervezőjüket, 
hogy a kondenzációs és turbos kazánjuk-
hoz a garantáltan hosszú életű, biztonsá-
gos, gazdaságos Leier Kéményrendszere-
ket tervezzék be. Így nem éri Önöket 
később kellemetlen meglepetés!

Ne feledjék, fűthetnek bármivel, 
megoldás:  LEIER KÉMÉNYRENDSZER

Kocsis csaba üzletágvezető

Leier kéményrendszer
a mindennapjainkra

www.leier.eu
info@leier.hu



28 www.szakinfo-epiteszet.hu

Energiatakarékos és passzív házak

53 éve 
hőszigetelünk 
üveggyapottal

Az eltelt évszázadok alatt a mai Saint-
Gobain nagyhatalommá vált az építő-
anyag-iparban, de különösen az üveg-
iparban, ahol a tevékenysége a teljes 
vertikumot magába foglalja. Nem vélet-
len, hogy 1957-ben a Saint-Gobain sza-
badalmaztatta azt a TEL üveggyapot 
gyártástechnológiát, amely szerte a vilá-
gon az üveggyapot gyártás alapja. Ebből 
adódik, hogy 53 éve hőszigeteljük épüle-
teinket, a különböző ipari-, melegtech-
nológiai létesítményeket, berendezése-
ket ISOVER üveggyapot termékekkel.

A Saint-Gobain cég – múltjából adó-
dóan – a töretlen fejlődés érdekében már 
53 éve igyekszik az élére állni mindazon 
törekvéseknek, amelyek a hőszigetelés, az 
energia-megtakarítás fokozását célozzák. 

A környezet védelme, a fenntartható 
fejlődés előtérbe helyezése természetes a 
cég szempontjából, hiszen az ISOVER 
üveggyapot is természetes anyagnak te-
kinthető: gyártásánál túlnyomó részt meg-
lévő üvegcserepet és homokot használnak 
fel. Az ISOVER üveggyapot gyártásánál fel-
használt energia elenyésző az épületek 
vagy ipari berendezések hőszigetelése 
eredményeképpen megtakarított energiá-
hoz képest.

A cég szakemberei az elmúlt évtizedek-
ben is és a jövőben is meghatározóak a kü-
lönböző energetikai, környezetvédelemmel 
és fenntartható fejlődéssel foglalkozó vi-
lágkonferenciákon. Csak néhány konferen-
cia a múltból: 1972. Stockholm, 1992. Rio 
de Janeiro, 1997. Kyoto, 2000. Lisszabon, 
2002. Johannesburg, 2010. Koppenhága.

A cég töretlen fejlődését jelzi, hogy 
2004-ben elkezdték gyártani az ULTIMATE 
integrált üveg-kőzetgyapot speciális szili-
kátszálas hő- és hangszigetelő anyagot, 
amely egyesíti az alacsony testsűrűségű, 
rugalmas szálszerkezetű ISOVER üveg-
gyapot, valamint a magas hőállóságú kő-
zetgyapot kedvező tulajdonságait. Az 
ULTIMATE könnyű és rugalmas szálszerke-
zetű, mint az üveggyapot és magas hő-
mérsékleten is hőálló és jobb hőszigetelő 
képességű, mint a kőzetgyapot. A jövő 
szilkátszálas hő- és hangszigetelő anyagá-
nak tekinthető. 

Az elmúlt években a Saint-Gobain cég 
a német Passzívház Intézettel együttmű-
ködésben kidolgozta az ISOVER Multi-
Komfort Ház rendszert. A Multi-Komfort 
Ház olyan passzívház, amelynek külső tér-
elhatároló épületszerkezetei az U = 0,10 
– 0,13 W/m2K hőátbocsátási tényező kö-
vetelményeket is kielégítik. 

Ezeknél a passzívházaknál a külső tér-
elhatároló épületszerkezetek hőszigetelé-
sére a talajszint felett neméghetõ ISOVER 

üveggyapot, illetve kőzetgyapot hőszige-
telő anyagokat, míg a talajjal érintkező 
épületszerkezeteknél a fagyálló extrudált 
polisztirolhab hőszigetelő anyagokat al-
kalmazzák, mintegy 30 cm vastagságban. 

A Saint-Gobain ISOVER Hungaria Kft. 
már 2008. február 21-ére, az I. magyar 
Passzívház Konferenciára megjelentette 
az 56 oldalas „Az ISOVER Multi-Komfort 
Ház és szerkezeti csomópontjai” című ki-
adványt.

Jó hír az építésztervezők számára, hogy 
a Saint-Gobain ISOVER passzívház terve-
zői szoftverhez még 2010. I. félévében 
CD-n hozzájuthatnak.

A 2009-es év két jelentős változást is 
hozott a Saint-Gobain ISOVER Hungaria 
Kft. életében. A legfontosabb, hogy az 
épületek hőszigetelésére mind a szilikát-
szálas, mind a polisztirolhab hőszigetelő 
anyagokat forgalmazza, így egyedüliként 
az országban megteheti azt, hogy min-
den külső térelhatároló épületszerkezet 
hőszigetelésére az oda leginkább megfe-
lelőt javasolja. Ezek a hőszigetelő anya-
gok:
• ISOVER üveggyapot,
• ISOVER kõzetgyapot,
•  ISOVER Perimate formahabosított ex-

pandált polisztirolhab,

Lenyűgöző, de az idén 345 éves a Saint-Gobain mul-
tinacionális cég. XIV. Lajos francia király 

ugyanis 1665. október 23-án írta alá a cég jogelődje, a Királyi 
Üvegmanufaktúra alapítólevelét. A Királyi Üvegmanufaktúra az első 
üvegtermékeket a Versailles-i kastélyhoz gyártotta.



www.szakinfo-epiteszet.hu 29

Energiatakarékos és passzív házak

• ISOVER EPS expandált polisztirolhab,
• STYRODUR C extrudált polisztirolhab.

Az ISOVER hõszigetelõ anyagokkal az 
épületek hőszigetelése TETŐTŐL – TALPIG 
megoldható.

Tetőtér-beépítéseknél a szarufák között 
az ISOVER Multi Komfort Passzívház 
üveggyapot filc, fordított rétegrendű 
lapostetõknél a STYRODUR C extrudált 

polisztirolhab, szerelt homlokzatburkola-
toknál az ISOVER FDPL üveggyapot lemez 
és vakolt homlokzat-hőszigetelésnél az 
ISOVER EPS 80 H expandált polisztirolhab 
alkalmazható. 

A másik jelentős változás 2009. októ-
ber 31-én történt, amikor megalakult a 
Saint-Gobain Construction Products Hun-
gary Kft., a már eddig is a Saint-Gobain 

tulajdonában lévő alábbi három ismert 
magyar építőanyag-gyártó, -forgalmazó 
cég egyesülésével:
• Saint-Gobain Weber Terranova Kft.,
• Rigips Hungária Gipszkarton Kft.,
• Saint-gobain ISOVER Hungaria Kft..

Nyilvánvaló, hogy a cégegyesülés erő-
síti a Saint-Gobain cég magyar építő-
anyag-ipari pozícióit, az eddig különálló 
három cég pedig különböző profilú ter-
mékei révén együttes fellépést tesz lehe-
tővé az építőanyag-piacon.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION 
PRODUCTS HUNGARY Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5.
Telephely: 8301 Tapolca, Halastó u. 5., Pf.: 163.
Telefon: +36-87-510-646,  
fax: +36-87-412-588
www.isover.hu, e-mail: isover@isover.hu
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A Masterplast Kft. mint a régió egyik meg-
határozó, tisztán magyar tulajdonú építő-
anyag gyártó és forgalmazó vállalata, 
e gondolatmenet köré szervezte meg kon-
ferenciáját a cég központi oktatóbázisán, 
Sárszentmihályon.

Az egész napos szakmai találkozó a té-
mára való ráhangolással, az utólagos 
 hőszigetelések időszerűségének és fontos-
ságának bemutatásával kezdődött. Ener-
gia fel használásunk gázfüggősége és a 
 hazai lakásállomány struktúrája gyors re-
agálást kíván. A ház külső határoló szerke-
zeteinek hőszigetelése a legelső feladat, 
ennek típusait, lehetőségeit, anyagait vo-
nultatta fel Károlyi Tibor, a Masterplast 
Kft. építészmérnök szaktanácsadója elő-
adásában, a konkrét munkavégzést meg-
előző épületdiagnosztikától indulva és a 
konkrét szerkezeti megoldásokig jutva.

Az energetikai tennivalók sorba rende-
zése ezután a nyílászárók szakszerű beépí-
tésével folytatódott – persze csak elmé-
letben. Ledo Norbert a Tremco Illbruck Kft. 
kereskedelmi igazgatója a nyílászáró csat-
lakoztatásaihoz mutatott intelligens mű-
szaki megoldásokat. Jó volt látni, hogy az 
egyszerű PUR habos „rögzítés” mellett a 
cég speciális tömítő anyagjaival és szalag-
jaival egyszerre lehet kielégíteni a héza-

gok kialakításával szemben támasztott 
mind az öt követelményt: a filtrációs 
hőveszteséget azonnal kizáró megfelelő 
légtömörséget, az eső- és vízállóságot, a 
mozgási képességet, ami az anyagok el-
öregedésének egyik késleltetője, valamint 
a hő- és hangszigetelésre és a tartósságra 
vonatkozó előírásokat.

 Az ezt követő előadás a homlokzati 
hőszigetelések rögzítéstechnikájával fog-
lalkozott. Az előadást, az immár 8 éve a 
téma szakértőjének számító Gellér Ákos, a 
pro feszionális német EJOT dűbelek hazai 
forgalmazójának üzletág vezetője tar-
totta. Prezentációját szándékosan brutális 
hazai és külföldi példák bemutatásával 

Sürget minket az idő. 
Lassan minden ember kénytelen lesz 
eldönteni, hogyan lesz annyira gazdag, 
amikor már nem számít, hogy mire 
költ és mennyit, vagy, ha ez nem sike-
rült, akkor mit adjon fel a jól megszo-
kott addigi kényelmi igényeiből. A fe-
lelősséggel gondolkozó ember a saját 
és a környezete lehetőségeit  józanul 
mérlegelve megpróbál ott megtartani 
pénzt, ahol a legtöbb folyik el: vagyis 
az őt körülvevő épületek gazdaságos 
fenntartását és a hazai energiafelhasz-
nálást leginkább meghatározó fűtési 
és hűtési költségeken.

Energetikai Konferencia 2009
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nyitotta. Rávilágított arra, hogy miért 
 érdemes homlokzatnál is rendszerekben 
gondolkodni, és hogyan kell egy ragasz-
tott táblás hőszigetelés tárcsás dűbeleit 
kiválasztani, majd a homlok zaton kiosz-
tani. A kivitelezéskor elkövethető hibák 
 mellett megismertük az új generációs, 
hőhíd mentes beépítést ered ményező, sül-
lyesz tett STR-U dűbeleket, és immáron 
tudjuk, mi az a „matrac-effektus”. Jó volt 
látni a hallgatóság intenzív bekapcsolódá-
sát a beszélgetésbe, és jóleső megnyugvás 
töltött el minket, hogy a bemutatott ter-
mékek a Master plast homlokzati rendsze-
reinek is fontos elemeit alkotják.

A délelőtt utolsó előadását a Buda-
pesti Műszaki Egyetem Épületszer kezet-
tani Tanszékének adjunktusa (az ÉMSZ és 
a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség elnöke, 
számtalan szakmai publikáció, könyv és 
alkalmazástechnika szerzője) Horváth 
Sándor tartotta. Prezentációjában az 
épületszerkezetek energiatakarékos szer-
kezei megoldásait ismertette. Az összefo-
gott, a lényeget kiemelő és a szöveget 
támogatva igényes magyarázó ábrákkal 
fűszerezett előadás a hőszigetelési elve-
ket foglalta össze. Legfontosabb üzenete 
az átgondolt tervezésnek, a jó minőségű 
építési anyagok kiválasztásának és a he-
lyes alkalmazási technológiának hármas 
egysége volt, ami a konferencián részt 
vevő gyakorló mérnököknek, építőanyag 
gyártóknak és a kivitelezést felügyelő 
szakembereknek egyaránt jó útravalót je-
lentett.

Ebéd után a kissé hálátlan előadói sze-
rep dr. Baumann Józsefnek jutott, aki a 
Bausoft Kft. tulajdonosaként az általuk fej-
lesztett és az építőipar majdnem minden 
területén használt WinWatt hőtec hnikai 
szoftvert mutatta be, egy konkrét épület 
energetikai tanúsításának lépésein keresz-
tül. A program az épületek energetikai jel-
lemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. 
(V. 24.) TNM rendelet által meghatározott 
elvek alapján, a határoló szerkezetek 
hőátbocsátási tényezőinek gyors kiszámí-
tása mellett a ház fajlagos hőveszteségét 
és az összesített energetikai mutatóját is 
segít meghatározni. A program demo vál-
tozata akár ingyen is letölthető, míg az 
energiatanúsítók vagy más hő- és pára-
technikai méretezéssel foglakozó szakem-
berek a profi változatokat néhány tízezer 
forintért vásárolhatják meg.

Az elméleti előadás után a panel felújí-
tási munkákban évek óta meghatározó 
szerepű Fehér Ablak Kft. műszaki igazgató-
ja, Kalinics Miklós az iparosított technoló-
giával készült lakóházak ablakcseréjét és 
homlokzatának szigetelését érintette. A 
számos székesfehérvári és budapesti refe-
renciával rendelkező cég menedzsere a ki-
vitelezés ütemezésének és bonyolításának 
fontosságát hangsúlyozta, és a paneleknél 
rövid idő alatt elvárt nagyléptékű munka 
nehézségeit ismertette. Kiemelte, hogy a 
panel program keretein belül elvégzett 
energetikai beruházások csak akkor érik el 
céljukat, ha az ablakcsere a homlokzat hő-
szigetelésével és a komplett gépészeti fel-

újítással - azaz a fűtési és szellőzési rend-
szer korszerűsítésével – is együtt jár. 

Ezután a homlokzati felületképzések 
legújabb lehetőségeibe kaptunk betekin-
tést dr. Falábu Dezsõ vegyészmérnöktõl, 
aki civilben a Poli-Farbe Kft. termékfej-
lesztési vezetője. Megismerhettük a felü-
letképző anyagok típusait, majd azt, hogy 
az egyes anyagok az alábbi tulajdonsá-
gok közül melyikben erősek vagy gyen-
gék:  vagyis a tartósság, víz-, és fagyálló-
ság, légáteresztés, szellőző képesség, 
rugalmasság, repedésáthidaló képesség, 
színezhetőség, piszkolódási hajlam, vala-
mint az algákkal és gombákkal szembeni 
ellenálló képesség alapján milyen össze-
tételű festéket vagy akár vékonyvakola-
tot érdemes választani.

A konferencia záró előadását a Master-
plast Csoport műszaki igazgatója, Csokló 
Gábor tartotta. Témája a homlokzati 
 hőszigetelések alkalmazási technikáját 
foglalta össze, mintegy keretet adva a 
nap folyamán elhangzott előadásoknak. 
Az interaktív szakmai beszélgetéssé ala-
kult prezentáció érintette a sajnálatos 
mis kolci paneltűz után reflektorfénybe 
került új tűzvédelmi előírásokat és ennek 
 megfelelően a Master plast által gyártott 
 po  lisz  tirolalapú homlokzati rendszer 
(Ther   mo master rendszer) tűzvédelmi tu-
lajdonságait is. Részletesen ismertette az 
OTSZ 9/2008 (II.22.) 5. számú mellékle-
tének leginkább érdeklődésre számot 
tartó, a középmagas házak homlokza-
taira vonatkozó részeit.

Homlokzati házszigetelő rendszerekte vonatkozó tűzvédelmi osztály követelmény SBI teszt alapján

Szintszám 1 2–3 4–5 6–11 11 felett

I. fokozat B-S1, d0 B-S1, d0 B-S1, d0 B-S1, d0 A2-S1, d0

II. fokozat C-S2, d0 C-S2, d0 C-S1, d0 B-S1, d0

III. fokzozat D-S2, d0 D-S1, d0 C-S1, d0

IV. fokozat E D-S2, d0

V. fokozat E

2010-ben a MASTERPLAST to vábbi tartalmas előadásokat szervez az  érdeklődő hallgatóság részére.
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Cégközpont, Sárszentmihály
A 2000. év beköszönte fontos mérföldkő 
volt a Masterplast történetében is: a cég 
nemzetközi porondra lépett, ugyanis meg-
kezdte működését a szlovákiai leányvállalat. 
2002-ben már igazi cégcsoportról beszél -
hettünk, hiszen ekkorra már 4 országban 
tevékenykedett leányvállalat. A 2005. év 
erőteljes profilbővülést hozott, ekkortól da-
tálja ugyanis a vállalatcsoport gyártótevé-
kenységének indulását: jelentős összegű 
befektetést követően megkezdte munkáját 
a Masterprofil és Masterfoam üzem. 

Napjainkra a vállalat tevékenysé gével a 
teljes közép-kelet-európai  régióban jelen 
van. A cégcsoport 17 országban rendelke-
zik saját tulajdonú leányvállalattal – Auszt-
ria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh-
ország, Horvátország, Kína, Koszovó, 
Lengyelország, Macedónia, Magyaror-
szág, Moldova, Montenegró, Németor-
szág, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukraj-
na, több mint 700 főt foglalkoztatva. Az 
idei évben újabb kihívásokat keresve a 
gyártás további bővítésére és fejlesztésére 
koncentrál a Masterplast, míg stratégiai üz-
leti célja a tőzsdeképes nagyvállalati forma 
kialakítása. A cégcsoport emellett az alábbi 
országokban rendelkezik hivatalos export-
partnerekkel: Anglia, Észtország, Francia-
ország, Görögország, Hollandia, Lettor-
szág, Litvánia, Olaszország, Oroszország, 
Szlovénia, Törökország.

A Masterplast termékeivel teljes körű 
megoldásokat nyújt a hő-, hang- és vízszi-
getelés, tetőfedés, valamint a szárazépíté-
szet területén. A Masterplast ISO és TÜV 
minősítéssel rendelkező termékei leány-
vállalatain és partnerein keresztül Európa 
minden piacán, sőt Európán kívül is meg-
találhatók. A vállalat folyamatosan fej-
leszti gyártási technológiáit, szélesíti ter-
mékpalettáját és szolgáltatásai körét.

A Masterplast 6 termékcsoport-
ban, több mint 1000 terméket 
kínál.
A Masterplast kiváló minőségű termékeit 
teljes körű, komplex szolgáltatáscsomag-
gal támogatja. Olyan kapcsolt szolgáltatá-
sok fémjelzik tevé kenységünket, mint a 
professzionális logisztikai megoldások, a 
rendszeres minőségellenőrzés, a szakmai 
háttértámogatás, illetve a személyre sza-
bott értékesítési rendszer. 

Vállalatunk fejlődésével párhuzamosan 
fejlesztjük szállítási és raktárkapacitásun-

kat. A kiszállítások hátterét biztosító te-
lephely 24 órás folyamatos munkarend-
ben üzemel. Csoportszinten több mint 
200 tehergépkocsiból álló gépparkunk lát-
ja el a belföldi és nemzetközi anyagszállí-
tási feladatokat. Vállalatunk sikerének 
egyik kulcsa az építőiparban a megszo-
kottnál magasabb logisztikai rugalmasság 
és szolgáltatási színvonal, mely partnere-
ink igényeit szem előtt tartva személyre 
szabottan működik.

Történetünk során mindig vezérlőel-
vünk volt, hogy partnereink általunk válja-
nak sikeresebbé. Ennek érdekében erős 
műszaki háttértámogatást biztosítunk, 
nem csak a vállalat központ jában, hanem 
minden országban, ahol saját leányválla-
latunk működik. Mérnök-tanácsadókat 
foglalkoztatunk, akik közvetlenül adnak 
támogatást a területi képviselőknek, ke-
reskedő partnereinknek és a felhasználók-
nak. Partnereink kérésére építéshelyszíni 
tanácsadást is biztosítunk a kivitelezők 
számára.

Rendszeresen oktatásokat, szakmai 
eseményeket szervezünk kivitelezők szá-
mára, hogy a legmegfelelőbben használ-
ják fel termékeinket. Célunk, hogy a teljes 
termékpalettára vonatkozóan rendelke-
zésre álljanak a termékkísérő dokumentu-
mok – szállítói megfelelőségi nyilatkoza-
tok, a műszaki és biztonsági adatlapok, az 
alkalmazástechnikai leírások, a garancia-
jegyek és egyéb kiegészítő dokumentu-
mok.

A cégcsoport különös figyelmet fordít 
az általa forgalmazott termékek megbíz-
hatóságára. A régióban az építőanyag ke-

reskedők körében az elsők között állítot-
tunk fel anyagminőség-ellenőrző osztályt. 
A mérnök kollégákból álló csapat korszerű 
mérő- és  laboreszközökkel felszerelve 
 folyamatosan ellenőrzi a beszállítóktól ér-
kező termékek minőségét. Célunk, hogy 
vásárlóinkhoz csak a gyártói garancián és 
minőségellenőrzésen túl a Masterplast el-
lenőrző rendszerében is megfelelt termé-
kek kerüljenek ki. 

A vállalatcsoport törekszik arra, hogy 
tevékenysége meghatározó és értékte-
remtő szerepével legendás színvonalúvá 
váljon azokon a piacokon, ahol a válla-
latcsoport tevékenységével jelen van. 
A fenntartható fejlődés irányába sokrétű 
erőfeszítést felvállalva, és környezeté-
ben történő aktív szerepvállalásával a 
Master plast példaértékűen jár el az ipar-
ágban.

A Masterplast a társadalmi felelősség-
vállalás elkötelezett híve. Szinte megala-
kulása óta segíti, támogatja szűken vett 
környezetét. A vállalat a fenntartható fej-
lődés irányába mutatóan működésének és 
üzleti tevékenységének minden szintjén 
felelős vállalatirányítás elveit alkalmazza. 

A Masterplast 1997-ben 

5 fős cégként Székesfehérváron kezd-
te meg tevékenységét, építőanyagok 
kereskedelmével a középpontban. A 
cég már működésének első évében 
160.000 Eurós forgalmat generált, 
mely lehetőséget adott a további nö-
vekedésre. Az elkövetkező bő két év 
során további dinamikus fejlődésé-
nek köszönhetően az évezred végére 
tevékenységében, Magyarországon 
piacvezetővé vált a vállalat. 

A MASTERPLAST-csoport rövid története
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A fokozódó energiaárak mindinkább 
az energiatakarékos épületek irá-
nyába fordítják a figyelmet. Ma 

már ott tartunk, hogy akár a hagyomá-
nyos fűtési rendszert teljes egészében 
nélkülöző épületek is létrehozhatók, sőt 
számuk Európa  szerte mindinkább nö-
vekszik. Ezeket az épületeket passzívhá-
zaknak nevezzük, melyekben a szükséges 
„fűtési” energiát mindösszesen a lakó-
térben keletkező meleg (használt) levegő 
hasznosítása adja. A kedvezőtlen tájolású 
épület, nyílászáró és tetőforma negatí-
van befolyásolja a passzívházra vonat-
kozó irányelvek teljesíthetőségét. A szel-
lőztető rendszer és a jól szigetelt 
nyí lászárók is elengedhetetlen kellékek. 
Azonban kiemelt szerep hárul az épület 
hőszigetelésére. Törekednünk kell a mini-
mális hőveszteségre, a hőhídmen tességre 
és az épület légtömörségére. A téma ösz-
szetettsége miatt csak az épületek tetői-
nek hőszigetelésével foglalkozunk.

Passzívházak kielégítő tető hőszigete-
léséhez poliuretán (PIR) lapokból is 22–
24 cm szükséges, pedig a hagyományos 
hőszigetelő-anyagoknál 30–40%-al jobb 
hőszigetelési értékekkel rendelkezik (ha-
gyományos anyagokból 45–55 cm-t kelle-
ne beépíteni). Passzívházak esetében elő-
nyös olyan szigetelő terméket választani, 
melynek hőszigetelő hatását sem a külső 
hőmérséklet, sem a nedvesség kedvezőtlen 
mértékben nem befolyásolja. A poliuretán-
nak elhanyagolható mértékben változik 
a hőszigetelő képessége magas hőmérsék-
let és nedvességtartalom hatására. Hővesz-
teséggel kell szembesülnünk a tető fa tar-
tószerkezete (szarufa) okozta hőhidak 
miatt. A tetőszerkezetünk fa tartó elemei 
8–10-szer rosszabb hőszigetelő hatással 
rendelkeznek, mint az azok közé behelye-
zett hőszigetelés, így jelentős hő távozik 
ezen elemeknél. A hőhidak kellemetlen 
 hatása legjobban szarufák felett fektetett 
poliuretán hőszigeteléssel kerülhető el. 
A megoldásnál nem a hagyományos mó-
don a fatartók közé építjük be a hőszigete-
lést, hanem azok fölé. A teljes tetősíkon 
egy összefüggő, megszakítások nélküli, ho-
mogén hőszigetelő réteg hozható létre, 
mely burokként veszi körül tetőnket. A po-
liuretán elemek létrehozásakor még arra is 
odafigyeltek, hogy a táblák csatlakozási 
pontjainál (körkörösen nútféderes vagy 
csaphornyos élek lásd kép) se tudjon hő tá-
vozni. A poliuretán elemek mindkét oldalán 

vékony alumínium réteg található, mely 
nyáron a külső térből  érkező napsugárzást, 
míg az alsó oldali fólia a téli, belső tér felöli 
fűtött, meleg sugarakat veri vissza. Elkerül-
hető a lakótér nyári átmelegedése és a téli 
fűtési energiaigény is csökkenthető. 

A táblák felső oldali alumínium réte-
gére (gyárilag) fóliát ragasztanak, mely a 
külső térből esetlegesen érkező nedvesség 
elvezetésére szolgál. A fólia rétegek csat-
lakoztatása öntapadócsíkokkal történik, 
a biztos tömítés miatt.

A tetőt körülölelő hőszigetelés mellett 
szükség van egy légtömör, párazáró réteg 
kialakítására, mely meggátolja az esetle-
ges réseken elillanó levegő útját. A fóliák 
átfednek egymásra és itt is öntapadó ra-
gasztószalagokkal valósul meg a tömített-
ség. A fólia a poliuretán táblák alá kerül 
beépítésre.

Tetőinek fokozott hőszigetelésén túl 
számtalan aprónak tűnő részletre kell 
odafigyelnünk, melyek bármelyikének hi-

ányában nem minősíthető passzívháznak 
épületünk. A Bachl tecta-PUR termékcsa-
lád a poliuretán (PIR) nyújtotta kiváló hő-
szigetelő-képesség mellett az átgondolt 
részletmegoldásokkal teszi komplexé te-
tőnk hőszigetelését.

Hõszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelésre használt 
poliuretán tábla kétoldali alufólia és felső 
oldali PE-fólia borítással, nútféderes éllel

Szarufák feletti hőszigeteléssel együtt járó 
látszó, belső fa tetőszerkezet  

Szarufákra 
helyezett, teljes 
tetőt kívülről 
beborító PUR 
hőszigetelő 
táblák rögzítése 
csavarokkal



Bachl hőszigetelő keményhabok
minden igényre
Hőszigetelésben itthon vagyunk!

Közösen értéket teremtünk

Bachl Kft.
5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.: (56) 586-500 • Fax: (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu • Web: www.bachl.hu

Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan…
Antoine de Saint Exupéry

PUREPS XPS
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Ma sok cég díjmentesen elvégzi a szüksé-
ges számításokat, és megrendelés esetén 
ezeket ren delkezésre is bocsájtja. (Termé-
szetesen a családi ház kategória esetén)

A kellemes hőérzet, a gazdaságos  fűtés 
alapkö vetelménye a fal-, vagy men nye-
zetfűtés, mellékhelyiségekben pedig a 
pad lófűtés.

A mennyezetfűtést a szerkezet épí-
tésekor, ha monolit födém készül, el 
kell helyezni a zsaluzaton, természe-
tesen helyiségenként. Ezután követke-
zik a vasszerelés és a betono zás. Ezzel a 
módszerrel készült mennyezetfűtést, 
utólag nem kell vakolni, a zsalu lebon-
tása után glettelhető és festhető.

Fal- vagy mennyezetfűtés alkalmas 
a helyiségek hűté sére is.

A falfűtés minden energiatakarékos, 
vagy megújuló energiát hasznosító 
hőtermelőhöz a legjobban illeszthető. 
Gondolok a kondenzációs kazánra, a 
napkollektorra, a hő szivattyúra.

Ezek a berendezések ma még meg-
lehetősen drágák, a családok többsé-
ge nem tudja megfizetni őket, de 
elter jedésükkel arányosan olcsóbbak 
lesznek. Az Európai Unió szerencsé-
sebb országaiban jobban segíti az ál-
lam az elter jedésüket, lehet, hogy ezt 
egyszer mi is megérjük.

A szellőztetés is nagyon fontos té-
nyező!. Nagyon sok me leget veszítünk 
el, ha az ablakok nyitásával szellőzte-
tünk. A ma kapható keresztáramú hő-
cserélővel ellátott szellőztető be-
rendezések, a kidobott levegő 80 %-át 
visszanyerik

Ha az ember építkezni kezd sok ösz-
szetevőt át kell gondol nia. Számot 
kell vetnie az anyagi lehetőségeivel, 
de nem szabad szem elől tévesztenei 
a hőszigetelés fontosságát.

A jó épület ismérve a kellemes 
hőérzet, és az alacsony üzemelte-
tési költség.

Fáy Jenő
Falfűtés Rendszer Kft.
2049 Diósd,  
Hegyalja út 34.
info@qualitherm.hu

Zöld Beruházási Rendszer  
Klímabarát Otthon  

Energiahatékonysági 
Alprogram ZBR-EH-09

Kiíró: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium
Pályázhat:
Hagyományos technológiával épült ingatlanok 
esetében:
–  természetes személyek,
–  lakásszövetkezetek,
–  társasházak 
Iparosított technológiával épült ingatlanok ese-
tében csak természetes személyek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zöld Beruházási Program

Klímabarát Otthon
Energiahatékonysági Alprogram 
Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

Határidő: 2010.10. 30.

A pályázat célja
Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavé-
delem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata 
miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik 
legalapvetőbb formája a fosszilis energiahor-
dozókból származó üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csök kentése.
Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphat-
nak:

Hagyományos technológiával épült ingat-
lanok esetében:

–  természetes személyek, 
–  lakásszövetkezetek, 
–  társasházak 
Iparosított technológiával épült ingatla-

nok esetében csak természetes személyek pá-
lyázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Alaptámogatás  
(költségarányos támogatás)
A vissza nem térítendő támogatás lakásonként 
igényelhető.

Valamennyi érvényes pályázat esetén, 
amely megfelel a 2078/2008. (VI. 30.) Korm. 
határozat energetikai minőségi osztály javítási 
kritériumának (tehát a pályázat megvalósítása 
révén legalább eggyel jobb energetikai kategó-
riát ér el) igénybe vehető állami támogatás, 
melynek alapja a támogatás szempontjából 
elismerhető (elszámolható) bekerülési költség, 
melynek mértéke:

Nyílászáró csere/ nyílászáró  
utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelem bevehető beruházási 
költség: 1 850 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%,  
de maximum 555 000 Ft

Fűtés- és használati  
melegvíz ellátás kor sze rűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási 
költség: 2 100 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%,  
de maximum 630 000 Ft

Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 
1 800 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%,  
de maximum 540 000 Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási 
költség: 4 900 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%,  
de maximum 1 470 000 Ft

További pályázati hírek a 
 www.pafi.hu honlapról
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A „Megújuló Energia” c. könyv szakembereknek készült, de a téma 
iránt érdeklődő igényes olvasók számára is hasznos könyv, amely 
bemutatja, milyen eszközökkel és módszerekkel hasznosítják eze-
ket a természeti kincseket, és merre haladnak az ezekkel kapcsola-
tos kutatások és hol tartanak a gyakorlati alkalmazások.

A kiadvány írói és szerkesztői az egyes témakörök legkiválóbb 
magyar szakemberei, Juhász Árpád geológus professzor vezeté-
sével.

Megrendelhető: www.iskolateve.hu

» Juhász Árpád – Geotermikus energia

» Láng István – Biomassza

» Nagy Zoltán – Napenergia

» Dobi Ildikó – Szélenergia

» Szépszó Gabriella és Horányi András - Szélenergia

» Blaskovics Gyula – Vízenergia

» Mika János – Klímaváltozás és megújuló energiák
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A cellulóz szigetelőanyag egy modern 
és energiakímélő eljárássással, váloga-
tott újságpapírból előállított természe-
tes szigetelés. 
Különböző szerkezetekbe akár utólag is 
elhelyezhető.

A befújásos technológia biztosítja az 
üllepedés- és résmentes szigetelést, ezzel 
garantálja a kiemelkedően magas szigete-
lési értéket.
Alkalmazási területek:
– Tetősíkok
– Padlásterek
– Külső falak
– Zárt szerkezetek

 Az általunk elvégzett munkák minő-
ségét utólagos hőfényképes ellenőrzés-
sel tanúsítjuk.

Bővebb információ a termékkel  
és a technológiával kapcsolatosan:

www.celluloz.hu ,  061-408-FEBA (3322)

FebaCell  
természetes és 
résmentes cellulóz 
hõszigetelés
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A Sollight Energia Kft tervezési, gyártási és logisztikai folyamatai Közép-Euró-
pára koncentrálódnak, legfőbb célja pedig innovatív megoldások nyújtása és speciális 
igények kielégítése technológiailag fejlett piacokon, úgymint információtechnológia, 
ipari automatizálás, épületgépészet, alternatív energiarendszerek, és világítástechni-
ka. A Sollight Energia Kft cégpolitikája az elektronikai ipar más résztvevőihez hasonló-
an a hibátlan, minőségi termékek előállítása, szállítása.

H1035 Budapest, Raktár utca 48, 
Web: http://www.sollight.hu/

Elsődleges profilunk a világítástechnikai rendszerek korszerűsítése LED technológia alkal-
mazásával. A modernizálás célja a nagymértékű energia megtakarítás (55–75%) és a szén-di-
oxid kibocsátás csökkentése, olyan fényforrások alkalmazásával, melyek vibrálásmentes fényt, 
kellemes fényérzetet, kimagaslóan magas élettartamot, magas fényhasznosítást biztosítanak. 
Termékeink üzembe helyezése egyszerű, csereszabatos a hagyományos fényforrások csatla-
koztatásaival, nem melegszenek, hosszú távon zavarmentesen üzemelnek, nincs káros sugár-
zásuk. 

Második divíziónk az alternatív energiák hasznosítása, ezzel kiegészítve vagy esetlegesen 
kiváltva a foszilis energiahordozókból nyert villamos energia ellátást. Vállalatunk napenergia és 
szélenergia rendszerek tervezésével, telepítésével és karbantartásával foglalkozik. Vásárlóink 
szabadon álló, vagy hálózatra visszatáplálós rendszertípusok közül választhatnak. Segítünk a 
pályázatok elkészítésében, benyújtásában egyaránt.

A megnövelt, max. 255 cm hosszúságú ablak-
tokban két szárny kerül elhelyezésre. A felső 
szárny billenő módban nyílik, a forgástengelye a 

középvonalnál magasabban helyezkedik el, a 
zárt állapotban való légcseréről a V40P automa-
ta tokszellőző gondoskodik. Az alsó szárny fix, 
a belső üveg ragasztott, biztonsági üveg. A ha-
gyományos sorolásnál az összekötő elem szé-
lessége 30 cm, az FDY-V esetében mindössze 
15 cm, tovább növelve a bevilágító felületet.

A hasonló méretű sorolt ablakokkal össze-
hasonlítva mind az ablak ára, mind a beépítés 
költsége alacsonyabb, a beépítés egyszerűbb, 
gyorsabb.

A hőszigetelő üvegezésnek köszönhetően 
az üveg hőátbocsátási tényezője 1,0 W/m2K, 
az ablaké 1,4 W/m2K.

Az edzett külső üveg fokozottan ellenáll a 
mechanikai hatásoknak, jégkár ellen élettar-
tam garanciával rendelkezik. Az alkalmazott 
topSafe betörésgátló szerkezeti megerősítés-
nek köszönhetően a kivételes panoráma meg-
nyugtató biztonságérzettel párosul a tetőtér-
ben. A hosszabb, ferdén behajtott rögzítő 
csavaroknak köszönhetően az ablakszárny ne-
hezebben szakad ki a tokszerkezetből, a ki-
lincsfogadó vasmag betétje szellőzőállásban is 
biztosan tartja kilincset, a szárny alsó profilján 
elhelyezett acélmerevítés a szerszámokkal 
történő betörést gátolja meg.

A tökéletes kényelem érdekében az FDY-V 
ablakra a FAKRO kiegészítõi felszerelhetõk.

CONSTRUMA
A pavilon 213/D stand

További termékek:
www.fakro.hu,
infovonal: 1/365-1432

Jobb kilátás, több fény  
és megnövelt biztonság 
a tetőtérben

A FAKRO újdonsága, az FDY-V Duett 
ProSky elnevezésű megemelt forgás-
tengelyű, integrált alsó bevilágítóval 
rendelkező tetőtéri ablak által biztosí-
tott bevilágító felület eddig csak füg-
gőleges sorolással volt elérhető.
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A túl jól megoldott ablakrés – tömítések 
következtében a fent említett probléma 
napjainkban soha nem tapasztalt mé-
reteket öltött. A magasabb relatív pá-
ratartalom következtében (60% felett) 
jelen tősen megnövekszik a mikro orga niz-
mu  sok száma, amelyek nem pusztulnak el 
(pl. Staphylococus, Streptococus) míg az 
alacsonyabb páratartalomnál (30–40 %) 
a túlélő mikroorganizmusok száma jelen-
tősen lecsökken. Csökkenő páratartalom 
esetében jelentősen csökken az atkák elő-
fordulása a textíliákban és ennek követ-
keztében az asztmás megbetegedések 
száma is kevesebb.

Légfûtõ és szellõztetõ rendszer

Életünkben egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tetünk az energiatakarékosságra, melyet 
lakásunk, házunk szellőztetése során is 
megvalósíthatunk modern és gazdaságos 
működésű kétzónás légtechnikai segítsé-
gével: 
–  a primer kör biztosítja a keringtetéses 

meleglevegős fűtést, s ezzel egyidőben 
a lakóhelyiségek friss levegővel törté-
nő ellátását hővisszanyerő funkcióval 
kombinálva a padlóban elhelyezett 
szellőztető rácsokon keresztül 

–  a szekunder kör biztosítja az előbbitől 
teljesen elválasztva a konyha, szociális 
helyiségek, öltözők szellőztetését hő-
visszanyerő funkcióval kombinálva 
A légtechnikai rendszer lelkét légfűtő 

készülékek jelentik. Ezek a berendezések 
minden esetben tartalmaznak egy G4 
(kérésre F7) szűrõt, egy nagy hatásfokú 
ellenáramú hővisszanyerőt, egy fűtőkalo-
rifert (csak a légfűtő berendezések), vala-
mint befúvó és elszívó ventilátorokat.

c
2

Keringtetett és frisslevegő a 
lakóhelyiségek felé

e
1ZR

Talajhőcserélőn  
keresztül vezetett levegő

i
1

Elhasznált levegő a WC-ből, 
fürdőszobából, konyhából

c
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Keringtetett levegő  
a helyiségekből a szellőztető 
berendezésbe

i
2

Elhasznált levegő kivezetése a 
hővisszanyerés után

Lakásszellõztetõ rendszer

A szellőztető rendszer biztosítja a családi 
házak, valamint a többemeletes lakó tömbi 
lakások irányított, kiegyenlített szellőzteté-
sét, a befújt levegő előmelegítését, nyári 
előhűtését, a belső és külső energia-vissza-
nyerési lehetőségek maximális kihasználá-
sával.

A rendszer biztosítja a szűrt frisslevegő 
befúvását a lakóhelyiségekbe, valamint az 
elhasznált levegő elszívását a szociális he-
lyiségekből, a WC-ből, a fürdőszobából és 
a konyhából. Az alacsony energiaigényű 
házak esetében a szellőztető rendszer ki-
egészíti a hagyományos fűtőrendszert 
(központi fűtés, padlófűtés, stb.).

A saját fűtőrendszerrel nem rendelkező 
passzív házak esetében csupán a befújt 
levegő előmelegítése történik egy a veze-
tékben elhelyezett fűtőtesttel, kandalló-
betéttel, vagy egyéb bivalens hőforrással, 
előnyösen kombinálva egy keringtető 
szegmenssel az optimális páratartalom 
biztosítása céljából. 

A medencetér szellõztetése

Fedett medencéknél, ahol a páraelvezetés 
nem megfelelő, ott a vízfelszín párolgásá-
nak következtében a tér relatív páratartal-
ma jelentős mértékben megnő, és a belső 
hőmérséklethez képest hidegebb felülete-
ken a levegőben található vízgőz kondenzá-
tum formájában kicsapódik. Az így keletke-
ző víz a falak réseibe bejutva nagymértékben 
károsítja az épületszerkezetet rontva annak 
hőtechnikai paramétereit, fokozva károso-

dás mértékét. Rendszerint ezt a folyamatot 
penészesedés is kíséri.

 A szellőztető levegő hosszanti beveze-
tése az ablakok, nagyméretű üvegfelüle-
tek felett, a vezetékek alumínium fóliával 
borított poliuretánból. A légáram elosz-
tása fúvókákkal az üvegezett felületek fe-
lett, a központosított elszívás rozsdamen-
tes rácsozaton keresztül.

Annak érdekében, hogy a medencetér 
belső komfortos klímája biztosítható le-
gyen szükséges a megfelelő építészeti és 
az igényeknek megfelelő szellőztetési ki-
alakítás.

Az építészeti követelmények megold-
hatóak jó hőtechnikai paraméterekkel 
rendelkező nyílászárókkal az indokoltnál 
nem nagyobb mértékű üvegezési arány-
nyal, a hőhidak elkerülésével, megfelelő 
párazárással, a vízfelület használaton kí-
vüli lefedésével (fedőfólia), továbbá a me-
dencetér lakótértől való elszigetelésével.

Szellőztető berendezések, légtechnikai 
és talajhőcserélő rendszerelemek értéke-
sítése, tanácsadása

ENERGOTRADE Kft. 
H-1172 Budapest, Újszilvás u. 48–50. 
T/F.: +36-1-256-15-16 
e-mail: energotrade@energotrade.hu 
web: www.energotrade.hu

Az épületek szellõztetésének 
jelentõsége

Az épületek belterének minőségét a következő szempontok alapján lehet érté-
kelni: 
–  A hőmérséklet-páratartalom mikroklíma az épületek egészséges életterének 

legfontosabb tényezője. 
–  Az egészségügyileg ajánlott 50–70 %-os relatív páratartalom, amely meg-

akadályozza a légutak kiszáradását, egyben penészképződéshez is vezet (pl. 
az Alternaria, Aspergillus), főként a hűvös, nem szellőztetett helyiségek sarka-
iban, küszöbök közelében és a mennyezeten. Mindennek következménye a 
lakosság megemelkedett fogékonysága a betegségekre, a gyakori rosszullé-
tek, az allergia, a légcsőgyulladás. 
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Vegyszermentes
vízkõmentesítés
havi költségek 
nélkül
A vizkő és biofilm
problémákra nyújt megoldást
a HydroPATH környezet-
és egészség-barát technológiája
vegyszermentesen, egyszeri
beruházással, havi költségek
nélkül, gazdaságos, 
problémamentes
üzemelést eredményezve.

A vízkő csökkenti a kazán és a
fűtési rendszer hatékonyságát
és élettartamát, és növeli az
energiára fordított költségeket,
3 mm méretű vízkő akár
20% energiaveszteségbe kerül.

Kevesebb, mint 100 mA
energiafogyasztás mellett a
működtetési költségek
alacsonyabbak, mint egy éjjeli
lámpáé, és a berendezés 
gyorsan kifizetődik az alacsony
fenntartási költségek
és a növekvő hőleadásból keletkező
energia megtakarítások által.

• A HydroFLOW megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a meglévőket
• A HydroFLOW a teljes vízvezetékrendszer és fűtési rendszer életét meghosszabbítja
• A HydroFLOW-nak egyáltalán nincs szüksége karbantartásra
• A HydroFLOW környezet barát – vegyszermentes.

További speciális készülékek jacuzzikhoz, medencékhez (alga és vizkő ellen), gőzös készülé-
kekhez, illetve különböző ipari felhasználásokhoz..

HydroFLOW Magyarország Kft. 
2314 Halásztelek,
06 24 516 701
www.hydroflow.hu
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Manapság nagyon oda kell figyel-
nünk értékeinkre. Sajnos a biztosí-

tás nem mindig elég, sőt! A biztosítók 
csak akkor fizetnek ha megfelelő vé-
dettségi szinten van otthonunk.

Milyen megoldások léteznek, hogy 
növeljük lakásunk, házunk biztonság-
technikai szintjét?

Biztonságtechnikai vonalon két fő cso-
port van: a mechanikai védelem és az 
elektronikus védelem. A mechanikai 
védelem első lépcsője a kapu és a kerítés. 
Itt a megfelelő magasságra és a zárak biz-
tonságára gondolok. A második védelmi 
vonal az ablak és a redőny. Az ablakokat 
védőfóliákkal láthatjuk el, amelynél nem 
tud széttörni az ablak, így nehezítjük a be-
hatolást. Léteznek biztonsági vagy fémre-
dőnyök, melyeket nem lehet egy mozdu-
lattal kinyitni. Az ablakokat mindig zárjuk 
be ha lehetséges több ponton záródó 
szerkezettel. A rács nem szép, de könnyen 
behatolható helyeken javasolt. A bejárati 
ajtók és a garázskapuk tekintetében is le-
het megfelelőket találni. 

Abban az esetben, ha már nem tud-
juk a mechanikai védelmünket megvál-
toztatni, vagy növelni szeretnénk ottho-
nunk biztonságát, akkor jön szóba az 
elektronikus védelmi vonal. Mindenki-
nek a kamerák és riasztók jutnak eszébe, 
ha biztonságtechnikáról beszélünk. Nos, 
megint kívülről kezdjük. A kapumozgató 
elektronikus eszközöket úgy kell megvá-
lasztanunk, hogy ne lehessen könnyel el-
tolni, tönkretenni, kinyitni. A kiskapunál 
pedig javasolt a videós kaputelefon. Leg-
megfelelőbb a memóriás, amely becsen-
getéskor rögzíti a kapu előtt állót. Kapute-
lefonnál létezik olyan is, amelynél a 
hangot mobiltelefonra irányíthatjuk, így 
szimulálva az otthonmaradást. 

Kültéri védelemnél javasolt a mozgás-
érzékelős lámpa is. 

A következő vonal, az egyre jobb tech-
nológiával működő kültéri infrák, melyek 
már madarakra nem, ám embereket de-
tektálnak. Nagy bokros területekre nem 
javasoljuk. A lakóhelyünk nyílászáróit nyi-
tásérzékelőkkel, megfelelő nyomatékú ga-

rázskapuval védhetjük. Riasztórendszer 
kiválasztásánál MABISZ minősítésű riasz-
tóközpontot válasszunk. 
A védelmi 
szintet távfel-
ügyelettel 
növelhetjük. 
Ja vasoljuk is, 
mert a sziréna 
megszólalását 
sajnos nem 
mindenki veszi 
komolyan. 
A szolgáltatás 
már elérhető 
áron hozzáfér-
hető. A riasz-
tók több sége 
beépített 
kommuniká-
torral rendelk-
zik, így akár mobil-
tel fonunkat is képes felhívni,ám ehhez te-
lefonvonal vagy gsm adapter szükséges. 
Kamerarendszernél megfelelő minőségű 
kamerákat és rögzítőket kérjünk a szak-
embertől. A legfontosabb a kültéri kame-
ráknál az éjjellátás. Ha infrás kamerákat 
használunk, akkor annak infraledjét látják 
a behatolók. A kamerák kiválasztásánál 
fontos a kamerák objektív nagysága, a ka-
mera elhelyezkedése. Kameraválasztásnál
nemcsak az ár számít, hanem a minőség,
megbízhatóság, és képminőség is. Rögzí-

tőknél a bemenet száma és a rögzítési fel-
bontás a legfőbb paraméter. A kamera-
rendszerekhez speciális kamerakábeleket 
javasolunk, mert a sima koax nem erre 
való. A kameráknak továbbá speciális táp-
egységre van szükségük, mert ha nem 
megfelelő a tápegység akkor meghibáso-
dáshoz vezethet.

Az elektronikus és mechanikai védelem 
utolsó védelmi vonala a széfek. Olyan 
széfeket kell választanunk, ami MABISZ 

 minősítéssel és megfelelő biztosítási 
szinttel rendelkezik. Ez értékösszegben 
van meghatározva. 

Nagyon fontos tanács, hogy mind a 
mechanikai védelmet, mind az elektroni-
kus védelmet csak szakemberrel készítes-
sük el. Kérjünk referenciákat, amiket leel-
lenőrizhetünk és kérjünk vagyonvédelmi 
kamarai tagságot! Az alacsonyabb árfek-
vésű telepítés nem mindig növeli ottho-
nunk biztonságát!

 
Gáspár István,
Biztonságtechnikai Szakértő 
www.biztonsagABC.hu 

Biztonságtechnika Otthonunkban
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Dimlite
– Fényvezérlõ modul
Egyszerűen telepíthető 
és energiatakarékos
A Zumtobel új Dimlite fényvezérlő rendszere 
ideális belépőt jelent az integrált fényvezér-
lés világába. A Dimlite rendszer moduláris 
felépítésű, könnyedén hozzáigazítható az 
egyedi igényekhez. Kiválóan alkalmazható 
irodákban, tárgyaló- és oktatási helyiségek-
ben, folyosókon és minden egyéb olyan he-
lyen, ahol a dinamikus fénymegoldásokat 
alacsony telepítési költségek mellett szeret-
nénk létrehozni. A fényvezérlő rendszer rend-
kívül kényelmes energiatakarékos lehetősé-
geket biztosít.

A rendszert a központi bázismodul  mellett 
további komponensekkel, például jelenlét- és 
mozgásérzékelőkkel vagy a természetes 
fénytől függő vezérlést szolgáló fényérzéke-
lőkkel lehet kiegészíteni és azonnal üzembe 
helyezni. A nagyfokú világítási komfort mel-
lett így kiválóan kihasználható a rendszer 
összes energiatakarékos előnye is.

A moduláris rendszerfelépítés számos 
előnyt biztosít a szerelőnek és a felhasználó-

nak egyaránt. A központi modul a bázisegy-
ség, amely különböző kiegészítő modulokkal 
bővíthető. A rendszer így többek között je-
lenlét-érzékelővel, infravörös távirányítóval, 
fényérzékelővel vagy a fényhangulatok elő-
hívására szolgáló taster modullal bővíthető.

A rendszer egyik jelentős előnye, hogy 
DSI és DALI egységek egyaránt csatlakoztat-
hatók hozzá. Minden kimeneti csatorna 
 képes DSI vagy DALI modulokat kezelni. To-
vábbi előnye a telepítés utáni azonnali 
üzemkészültsége. Ezzel megspórolhatja a 
hosszas telepítési folyamatokat, az előre 
meghatározott fényhangulatok pedig azon-
nal lehívhatók. Az összes lámpatest a köz-
ponti egységen keresztül kapcsolható be és 
ki. Számos kezelési lehetőség áll rendelke-
zésre a szokásos kapcsolótól egészen a kom-
fortos kezelői egységekig. A Dimlite számos 
lehetőséget biztosít az energiafogyasztás 
csökkentésére - egyidőben a világítás minő-
ségének és rugalmasságának a növelésével.

A kiépítést végezhetjük több lépcsőben is, 
így a berendezés mindenkor megfelel a vál-
tozó alkalmazási igényeknek.

Elõnyök a szerelõ számára
•  A központi egység minden változathoz al-

kalmazható.
•  A komponensek szükség esetén egyesével 

bővíthetők. Számos praktikus modul érhető 

el a termékhez, pl. jelenlét-érzékelő, infra-
vörös távirányító, fényérzékelő vagy taster 
modul.

•  A polaritás-mentes vezérlõkábelek bekö-
tése nagyon egyszerű és a szokásos NYM 
kábelekkel is kivitelezhető. 

•  A DIMLITE a DSI és DALI fényvezérlõ pro-
tokollokat egyaránt felismeri és a csatla-
koztatott lámpatesteket automatikusan 
helyesen rendeli hozzá a rendszerhez. Min-
den egyes kimeneti csatorna elő van ké-
szítve DALI és DSI modulok fogadására.

•  A DIMLITE a szó legjobb értelmében egy 
„Plug&Play“ rendszer. A kábelezés után a 
rendszer ugyanis azonnal üzemkész – 
üzembe helyezési eljárás nélkül. Egyszerűen 
csatlakoztassa, és máris kész a telepítés. 

Elõnyök a felhasználó számára
•  Az elõre programozott fényhangulatok 

azonnal lehívhatók. A rendszer a lámpates-
tek fényerejét fokozat- és villogás-mente-
sen szabályozza. 

•  Az összes lámpatest a központi egységen 
keresztül kapcsolható ki és be.  
Számos kezelési lehetőség áll rendelkezés-
re a szokásos kapcsolótól egészen a diva-
tos és komfortos kezelői egységekig.

•  A DIMLITE számos lehetõséget biztosít az 
energiafogyasztás csökkentésére. Alacsony 
fogyasztás révén a fényvezérlési megoldás 
rövid időn belül megtérül.

www.zumtobel.hu 

Zumtobel Lighting Kft. T +36 1 450 2494
Lomb u 15. F +36 1 350 0829
H-1139 Budapest office.hu@zumbtobbel.com
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Extra vékony padlófűtés fapadlók alá

A DEVI a közelmúltban mutatta be 
Magyarországon a forradalmi 
padlófűtés megoldását a 
Devidry™ fűtőszőnye-
get. A mindössze 8 mm 
helyet igénylő elektromos 
padlófűtő rendszer 1 m széles, 
különböző hosszúságú elemekből áll. 
Az elemek egymáshoz csatlakoztathatók, a lefekte-
tésük gyerekjáték.

A Devidry™ kétféle teljesítménnyel kapható: 55 W/
m² illetve 100 W/m². A rendszer elemei úgy lettek 
kialakítva, hogy a kivitelezésük házilag elvégezhető, 
nincs szükség villanyszerelő, vagy kőműves közre-
működésére. A lefektetett lapokra kerülhet parket-
ta, laminált padló, padlószőnyeg, vagy linóleum 
padló. 

Az elkészült padlófűtés komfortját azonnal lehet 
élvezni, 1 nap alatt működő padlófűtés alakítható ki 
különösebb fáradtság, kosz és zaj nélkül.

A Devidry™ ideálisan használható 
nappalik, gyerekszobák padlófűtésé-
re, vagy temperálására.  
Bővebb információ: www.devi.hu Klikk és kész padlófűtés

- Szeretné fűtésrendszerét egy nap alatt kiépíteni? 
- Szeretne egy megbízható fűtésrendszert? 
- Tart az egyre magasabb gázáraktól? 
- Egyedi fűtéses lakása van, nem tudja mivel fűtsön ? 
- Lecserélné elavult konvektorát, hőtárolós kályháját? 
- Szeretné a kandalló melege mellet élvezni a telet? 
- Jó lenne, ha cipője mindig száraz lenne? 
- Lecserélné régi bojlerét, mert túl sokat fogyaszt? 
- Szeretné tudni, hogy hogyan vészelik át a farkasordító  
hideget a skandináv országokban? 

LAKÁST VESZ, HÁZAT ÉPÍT, TERVEZI A FELÚJÍTÁST? 
SZERETNE EGY MODERN, GAZDASÁGOS FŰTÉSRENDSZERT? 

AKKOR EZ ÖNNEK SZÓL! 

Mit fog látni? 
 
 ADAX és GLAMOX norvég elektromos fűtőpaneleket, 
 DOVRE öntöttvas norvég kandallókályhákat, 
 Német és norvég bojlereket, 
 Elektromos padlófűtés rendszereket, 
 ADAX cipőszárítókat, 
 Elektromos törölközőszárító radiátorokat. 

HA ÖN IS FELTETTE MÁR MAGÁNAK EZEKET A KÉRDÉSEKET, AKKOR ÉRDEMES HOZZÁNK 
ELLÁTOGATNIA! 

Tatai új bemutatótermünkben időpont egyeztetést követően 
tudjuk ügyfeleinket fogadni! 

Időpont egyeztetés: 06-20-2892030 e-mail: mail@adax.hu 

Bemutatótermeink ügyfélfogadási rendje: 
naponta 11-17 óráig, 

Cím: Budapest: VII.Barcsay u. 14 , Tata: Zsigmond Király Udvar 
Internetcímünk: www.nordart.hu  

Miért éppen az ESB levegõ-víz hõszivattyú?
 – Egyszerűen telepíthető nem kell kutakat fúrni, kertet ásni, 
 –  Lényegesen olcsóbb a fúrt kutas, szondás és a talajvizes hőszivattyúkhoz képest.
 –  Könnyen kapcsolható a meglévő fűtési rendszerbe, legyen az gáz- vagy vízteres kan-

dalló.
 –  Szélsőséges hőmérsékletek között (–25, +35°C) alkalmazható.  

Származási helye: Svédország
 –  A kültéri egységnél a szél „zaja” hallható, a beltéri egységnél nincs zajhatás, rezo nancia.
 –  Nem kell a drága gázkémény, a gázkazán, a gázterv és a gázbekötés építése is felesleges.
 –  Nem robban fel, nem kell félni a szénmonoxid mérgezéstől, olcsó az üzemeltetése.

  Információ: 
    www.esb-hoszivattyu.hu • mail: info@esb-hoszivattyu.hu
  Tel.: +36 30 939-2200
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Infrafûtés, a XXI.Század fûtése
www.redwell.hu

•  Egészséges: tágítja az 
ereket,folyamatossá teszi 
a vérkeringést,elősegíti az 
anyagcserét,erősíti az im-
munrendszert, jó hatással 
van az izületi gyulladások-
ra, reumás betegségekre.

•  Energiatakarékos: azon-
nal hőt termel, a hőmeny-
nyiség 100%-át leadja, 
napi 6 óra üzemeltetésre 
van szükség.

•  Gazdaságos: karbantar-
tást nem igényel, meghi-
básodási lehetősége nincs, 
nincs szükség kéményre, 
5 év garancia

•  Környezetbarát: nem von el oxigént a levegőből, nincs 
lebegő por, egyenletes a hőeloszlás, megakadályozza a 
páralecsapódást,penészesedést, mivel a falakat fűti és 
nem a levegőt, nincs mérgező melléktermék. 

Könnyen szerelhető és tisztántartható.
Házak, lakások, csarnokok, műhelyek fűtésére használható.

Kizárólagos forgalmazó: ZULTZER Kft.  
1036 Budapest, Bécsi út 57–79.
Bemutatóterem: 1136 Bp.Pannónia u.28.  
Tel:387-8074, Fax: 387-8075

Mi jobbat  
nem találtunk, és Ön…?

NIBE F1245 A hőszivattyúk  
új generációja – svéd remekmű

•  Egyedülállóan magas energia 
hatékonyság

•  Rendkívül könnyen telepíthető
•  Színes TFT display, felhasználói 

súgóval
•  Elegáns, kortalan szép forma
•  Magas élettartam
•  180 literes, átfolyó  

vízmelegítő.
•  Fordulatszám szabályozott 

keringtető szivattyúk
•  Négy eltérő hőmérsékletű 

fűtési vízkör vezérlése
•  Aktív, passzív hűtés, kiegészítő 

hőforrás csatlakozás,
•  Medence temperálás…..

Penta-Klíma Kft.
1048 Budapest, Székes utca 5.
info@pentaklima.hu
www.pentaklima.hu
www.nibe.hu

Új univerzális termosztát család  
a s-től

Az innovatív RDG… sorozat egyedi paraméterezésének köszönhetően, 
rendkívül széles körű felhasználást tesz lehetővé fan-coilos, fűtő/hűtő, 
VAV (változó tömegáramú légtechnikai rendszer), hőszivattyús stb. 
rendszereknél. A kimenetek típusától (2-pont, 3-pont, 0..10V, PWM) 
függően kiválasztható a szabályozás típusa. A fűtés/hűtés átváltásra is 
több megoldás választható: kézi átváltás, központi kapcsolóval történő 
átváltás vagy csőre szerelhető hőmérséklet érzékelő jele alapján tör-
ténő átváltás. Beállítható olyan alkalmazás is, ahol a fal fűtés/hűtés 
vagy fan-coil mellett radiátoros vagy padlófűtés is megjelenik kiegé-
szítő fűtésként a helyiségben. A szabadon konfigurálható bemenet 
 lehetőséget nyújt üzemmód váltásra, kondenzáció figyelésre stb. Fan-
coilos alkalmazás esetén a ventilátor szabályozás módja is igény szerint 
beállítható.
Bővebb információ a termékekkel kapcsolatban: a www.siemens.hu/sbt 
web-oldalon, illetve a +36 1 471 v1393 telefonszámon.

Tulajdonságok:
• 2- vagy 4-csöves fan-coil rendszerek
• Felület fűtés/hűtés rendszerek
• Kombinált fűtési rendszerek
• Hőszivattyús alkalmazások
• VAV rendszerek
• Elektromos fűtés rásegítés
• KI/BE, 3-pont vagy folyamatos szabályozási mód
• Normál vagy programozható kivitelek
• Falra szerelhető vagy süllyesztett változatok
• Távirányítási lehetőség
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2330 Dunaharaszti, Árpád u. 3. 
Tel: 06 24 510 150 
Fax: 06 24 510 151 
Mobil: 06 20 436 0833 
E-mail: dropbt@pr.hu

A természetes fűtés

részletes információ, további termékeink
a web oldalunkon.

Energia a levegőből,
elérhető áron!
AIr MAGNA 150
külsô levegôs split hôszivattú

• családi- és társasházakhoz.
• felújításhoz.

- Hely- és költségtakarékos.
- Utólag beépíthetô 
  lakásokba is!
- Beépített HMV tartály.
- Hûtési opció.

www.ANTeK-Greenenergy.com

Egészséges belsõtér

A vegyipar fejlődése az utóbbi évtizedekben rengeteg új anyag alkalmazásához 
vezetett. Hasznosságuk mellett a környezetre gyakorolt hatásuk sokszor isme-

retlen. Míg a köztudat része lett a gazdaságos fűtési rendszer kialakítása, a jobb hő-
szigetelés fontossága, emellett nem vettük figyelembe, hogy a jól lezárt, keveset 
szellőző belső terekben a levegő minőség sokszor az egészségre ártalmas. 

Csak most vesszük észre, hogy a levegő sokszor szennyezettebb a belső terekben, 
mint a kültéren, pedig életünk 80 %-át zárt térben töltjük.

A belsőépítészetben használt anyagok allergiát, alvászavart és légzőszervi problémá-
kat okozhatnak.

A veszélyes vegyületek listája hosszú, jelen vannak a lakkokban, festékekben, ragasz-
tókban, szivacsokban, textiliákban, tapétákban. 

Mit tehetünk az egészségesebb belső térért?

Csökkentsük a szennyező anyagokat a környezetünkben, kapjon figyelmet a belső 
levegő minősége is.

Vállalunk passzív ház tervezést, passzív ház tanácsadást, energiatakarékos épületek 
tervezését, valamint egészséges (antiallergén) belsőterek teljeskörű kialakítását.

Zöld L Építész-Belsőépítész Iroda
 
1014 Budapest, Táncsics M. u. 16.

Tel: +36 (1) 7878 583 
Mobil: +36 (20) 472 0017
www.zoldell.hu • e-mail: info@zoldell.hu Flowall

A Caleo infra padlófûtés 
A XXI. század új,  energiatakarékos,  

emberközpontú fűtési technológiája.
• Energiatakarékos, 15 év garancia 
• Minden burkolathoz ajánlott
•  Nincs betonozás, fal átfúrás,   

a meglévő burkolatra szerelhető
•  Minimális helyszükséglet  

(0,325 mm vastagság),  
elhanyagolható  födémterhelés

• Gyors  beszerelés (8 perc/m2/fõ) 
•  Önálló fűtés helyiségenként,  

a legrövidebb felfűtési idő
• Huzat- és szálló pormentes levegõ,
• Egyenletes hõmérséklet  

CALEO HUNGARY KFT.
www.caleo.hu
Telefon, fax: +36 1 258 2541
Mobil: +36 20 9469 443
E-mail: info@caleo.hu
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Új méretben a Zubadan!
 
A Mitsubishi Electric egy új mérettel jelentkezett a hazai piacon 2010. március 1-jétől, így most már 
szinte teljesen lefedi a családi házas teljesítménypalettát. Nagy alapterületű épületek esetén újdon-
ságként egy 23 kW-os rendszer szolgálhatja az ellátást míg egészen a passzív ház technológiával épült, 
energiatakarékos házak felé haladva 14, 10 és 7 kW-os láthatja el a használati melegvíz ellátást és az 
épület fűtését.

Hogy miről is beszélünk? A Zubadan egy levegő-vizes hőszivattyú, mely 1 egységnyi villamos há-
lózati energiából és a környezeti levegő hőtartalmát hasznosítva akár 4–5 egységnyi fűtési (vagy hűté-
si) energiát képes az épület falán belülre juttatni, miközben energiaszámlája közel 40%-al alacsonyabb 
lehet.

Az európai és a hazai piacon egyedülállóan csak a Zubadan képes –25°C-ban is megbízhatóan mű-
ködni, és kivételes szabadalmaztatott Flash-Injection® technológiájának köszönhetően monovalens 
fűtési rendszer kialakítására kiválóan alkalmas. –15 °C-os külső hőmérsékletig állandó teljesítményt ad 
le, vagyis a +7 °C-ban rendelkezésre álló fűtési teljesítmény egészen –15 °C-os hőmérsékletig garan-
tálja. A termékről részletesebben a www.zubadan.hu weboldalon, illetve a (06)1-310-3425 telefon-
számon tájékozódhatnak.

Érdemes tudni: Levegő-vizes hőszivattyú • –15°C-nál 100% teljesítmény 40 %-al alacsonyabb 
energiaszámla • Üzemállapotok: csak hűtés, hűtés és HMV ellátás, csak fűtés, fűtés és HMV ellátás 
Nincs elektromos rásegítő fűtés • Egyszerűen telepíthető • Nyitott pályázati lehetőségek

I. Magyar Virtuális LED EXPO Szakkiállítás

Hacsak nem elengedhetetlenül fontos, hogy a kommuni-
kációja tartalmazza az illatára vagy a tapintására vonat-
kozó információkat, tényleg felesleges hogy testben is 
megjelenjen!

Nagyon úgy tűnik, hogy a web újabb csodát 
tesz velünk április 21. és 23. között…

Hívjon, vagy írjon, és minden további információt 
megadunk Önnek!

Hotline: +36 20 920 3392
vasarhelyi@polysystem.hu

Regisztráljon itt: www.ledexpo.hu  
és folyamatosan tájékoztatjuk mindenről, ami  
a LED EXPO-n és azzal kapcsolatban történik!

Vegyen részt Ön is 
 – lépjen be a fénytechnika 

jövõjébe!

www.ledexpo.hu

                                     Hibrid rendszer 

100% napenergiával

SV14H:  légkomfort 70m2-ig + HMV-készítés 80 l szo lár 
tárolóban  
(60–110 m3/h környezeti hőmérsékletnél 20–40 °C-kal 
melegebb levegő +; 60–80 l/nap HMV;  
szolár termoszifonos rendszer)

SV30H:  légkomfort 140m2-ig + HMV-készítés 150 l szolár  
tárolóban  
(100–150 m3/h környezeti hőmérsékletnél 30–50°C-kal 
melegebb levegő +; 100–150 l/nap HMV; 
szolár szivattyús rendszer)

SV12, SV28, SV9  
szolár légkollektorok
Vevőink igényei  
szerinti kalakitásban,  
a ház adottságaihoz  
és stílusához  
legjobban illeszkedően

Alfagas Kft. Szolártechnika
1094 Budapest, Tompa u. 17/b
Tel: 216-1500
www.alfasol.hu

Friss, meleg levegõ  
+ használati melegvíz
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Gemini Hungária Kft .
vízteres, légfűtéses, lég elvezetéses
ecofire pellet tüzelésű készülékek

széles választéka

7 ÉV GARANCIA A VÍZTERES 
KÉSZÜLÉKEKRE!

ÚJ PELLET ADAGOLÓ 
RENDSZER!

Az ECOFIRE vízteres készülkek integrálhatók a meglévő 
rendszerekbe, valamint a napelemekkel kombinált hő-
tárolós rendszerekbe egyaránt. Befűthető alapterület 
akár 300 négyzetméterig.
További termékeink: fa tüzeléses tűzterek, kandalló bur-
kolatok, kerti grillek, fa tüzeléses kályhák, pellet, brikett

Szeretettel várunk minden kedves  
érdeklődőt a CONSTRUMA-n 
2010. ÁPRILIS 14–18. között  

(»B« szabad terület IV/4. stand), vagy
elérhetőségeinken :

Bemutatóterem :  
2049. Diósd, Balatoni út 6. (Borostyán Ház)

Tel : 06-23-380-615
Mobil : 20/2590950, 20/259-0960,  

20/259-0970
Web: www.pellet-kandallo.hu
E-mail: geminih@enternet.hu

Kis helyigény és könnyű telepíthetőség jellemzi kabinetes vízlágyító berendezéseinket. A hagyományos kivitellel ellen-
tétben itt a só oldó tartály egy formatervezett kabinet, és ebben foglal helyet a gyantatartó oszlop is. A berendezés 
beépített nyersvíz bekeverő szeleppel van ellátva, amely biztosítani tudja az emberi fogyasztásra is kiválóan alkal-
mas 5–7 nk°-os kezelt vizet. Berendezéseink kizárólag digitális kijelzésűek és mennyiségvezéreltek, hiszen csak ezek 
együtt tudnak igazán takarékos működést biztosítani. A vezérlőfejbe épített vízóra garantálja, hogy a vízlágyító a 
teljes kapacitását kihasználja, és hogy fogyasztásmentes időszakban se regeneráljon feleslegesen.
 
Milyen problémákat okozhat a kemény víz?
Az oldott fémsók kiválnak a vízből, és megindul a vízkőképződés a csővezetékek, háztartási gépek, bojlerek, 
kazánok belsejében, fűtőszálain. A berendezések karbantartási költsége magasabb lesz, energia felhaszná-
lásuk megnő, a vízhálózat eldugul, illetve az áramlási keresztmetszet lecsökken. Élettartalmuk jelentős 
mértékben lerövidül, hatásfokuk romlik, és a karbantartásuk egyre több költséget emészt fel.
A felsorolt problémák megelőzhetőek vízlágyító berendezés beépítésével, amely a lerakódást okozó 
fémsókat nagy hatékonysággal távolítja el a vízből. Vízlágyítóink megoldást kínálnak háztartási és 
ipari alkalmazásokra egyaránt.

VENTURI Technika Kft
Székhely:  9028  Győr, Zichy Ottó u. 3. • Telephely:  9071  Gönyű, Dózsa Gy. u. 10.
Telefon: +36 96 550 405 • Fax: +36 96 517 772 • +36 30 730 2184
www.venturi.hu • info@venturi.hu





Forma 1-es innováció
a nyílászáró-gyártásban
Napjaink vásárlási szokásai igencsak le-
egyszerûsödtek. A bevásárlóközpontokban, 
plázákban mindent egy helyen találunk. 
Meglátni és megszeretni, bemenni és meg-
venni, ennyire szimpla a recept. Ez azon-
ban csak a mindennapi használati eszkö-
zökre igaz: például kicsi az esélye annak, 
hogy valaki csupán az elôzô paraméterek 
szerint választ magának nyílászárót. Az 
már piac-ismeretet, körültekintést, gaz-
daságosságot és egy kevés józan észt is 
követel. 

Az építôipari termékkínálati skála kivi-
rágzott, igen nagy a választék, napról 
napra új fejlesztések jelennek meg a piacon. 
Kicsit zavarba ejtô az a választék, amely az „ablak-
piacot” jellemzi, hiszen a forma, az anyag, és az üvegek ener-
giahatékonysága mellett, most még több dologra kell figyelni a 
választásnál.
Mindenképpen érdemes figyelmet szentelni az új technológiával 
készült, hamarosan a piacon is kapható termékre: az ablakgyártást 
ugyanis forradalmasítja a GENEO LUX 86, RAU-FIBRO, High-
Tech alapanyagból készült, anyagában merevített ablakprofil.

Mi a különbség az eddig kapható ter-
mékekkel szemben?
Az elsô, igen szembetûnô különbség, 
hogy a repülôgépgyártás és a Forma-1 
után a GENEO® LUX 86 -al az ablakgyár-
tásban is megjelennek a szálerôsítésû 
alapanyagok, amelyek lehetôvé teszik 
az acélmerevítés nélküli, „anyagában  
merevített” ablakok gyártását.
Új, mûszaki megoldást jelent, hogy a 
GENEO® LUX 86 funkciós kamráit a hôszi-
getelô képesség optimalizálása érdekében 
thermo modulokkal látták el, melyek a 
profil amúgy is kiváló hôszigetelési tulajdon- 
 ságait javítják. Az extrém elemméreteknél, 
speciális szerkezeteknél, mint pl. toló-bukó 

ajtóknál, kiegészítô merevítés alkalmazható. 
A mûszaki megoldás elônye a hô-hangszigetelésben (86 mm-es pro-

filszélesség) valamint a megjelenésben is megmutatkozik, hiszen 
elegánsabb, kecsesebb a keret, ezért nagyobb üvegfelület jellemzi 
az új ablakokat, amely a beépíthetôséget is javítja. 
Az acélmentes, könnyû anyagnak köszönhetôen a nyílászárók nyitása 
és zárása is játszi könnyedséggel történik. A teszteken kifogástalannak 
ítélték a tartós terheléssel szembeni stabilitását.
Érdemes, tehát figyelmünket kiterjeszteni, a nyílászárók kiválasztá-
sánál a jövôben, és a GENEO® LUX 86 rendszerrel is érdemes 
számolnunk. Az Albalux felkészült szakemberei készséggel adnak 
további információt a termékrôl. www.albalux.hu

Szebben
nézni 

a világra...
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3 éjszaka szállás erkélyes szobában, bőséges büféreggeli, 

menüválasztásos vacsora, délelőtt teakülönlegességek, délután kávé, 

sütemény, korlátlan sparelax-medence használat, pezsgőfürdő,  

finn szauna, infraszauna, aromakabin, gőzfürdő, élményzuhany, 

fitness terem, reggeli torna, aqua fitnesz, nordic walking, 

sókamra, hotelsafe

Fit

Ár: 34.900,- Ft/fő 
+ 410,- Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó

Érvényes: 2010.03.15–2010.06.18. 
(ünnepnapok kivételével)

Üdülési csekket és egészségpénztári kártyát elfogadunk!

****Spa & Wellness Hotel Fit

Tavaszi zsongás Hévízen, 
a Spa & Wellness Hotel Fit****-ben!

Spa & Wellness Hotel Fit **** – a nyugalom és wellness otthona

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 76.
www.fithotel.hu • fithotel@forhotels.hu

Tel.: 83/340-484



A mór–arab stílusban megépített Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa a városközponttól  
és a hévízi gyógyfürdőtől egyaránt 800 m-re, a település elegáns villanegyedében található.  
2008 óta várja vendégeit 13 lakosztállyal. Kis befogadó képessége lehetővé teszi a személyre  
szóló magas színvonalon történő kiszolgálást. A családias légkör ötvöződik a szálloda  
keleti atmoszférájával és egyedi stílusával. 

A szálloda tökéletes helyszíne lehet az Ön rendezvényének is!
50 főig vállaljuk csapatépítő tréningek, évkezdő értekezletek, baráti összejövetelek megszervezését.  
Önöknek csupán a szakmai tartalomról kell gondoskodniuk mi a kávészünettől a játékos csapatépítő  
programokig mindent elkőkészítünk! Rendezvénye sikeréhez mi is szeretnénk hozzájárulni,  
így ha nálunk tartja rendezvényét, a termet most térítésmentesen biztosítjuk!

Egyéni vendégeinknek ajánljuk:

Színes hétköznapok
Ár: 9 900 Ft/fő/éj ártól büféreggelivel – minimum 3 éjszaka foglalása esetén

Wellness oázis keleti hangulatú pezsgőfürdővel, aroma-és fényterápiával, Hamam gőzfürdővel,  
Cleopátra- és Cézár fürdővel, Bio- és finn szaunával, infraszaunával, Tepidáriummal, Thermo-masszázsággyal.  
Szépség sziget különleges aroma- és szépségfürdővel, arc- és testkezelésekkel, frissítő,- relaxáló-  
és gyógymasszázsokkal, víz alatti masszázzsal, -só- és aromafürdőkkel, valamint só,- aroma- és fényterápiával.

További információ és foglalás:
Amira Boutique Hotel Hévíz Wellness & Spa****
8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 43.
Tel.: +36 83 610 610
Fax: +36 83 314 288
E-mail: amira@amirahotel.hu
Web: www.amirahotel.hu



Hőszigetelés    magasfokon

További információ:
Reiner Róbert Tel.: 06-30/912-8588
Fax: 06-34/373-467
e-mail: info@forelockbt.hu
www.forelockbt.hu
Viszonteladók jelentkezesét is várjuk.

Légzárórendszerek:
Tetőfóliák, Belső Párafékző és Párazáró fóliák,ragasztó és
tömítőanyagok közvetlenűl a gyártótól! 
Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer
Előnyei:
•  Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és 

tetőre
•  Egy anyag minden felhasználási területre és vastagságra
•  Legjobb szigetelési értékek és kitűnő hő visszatartó hatás 

nyári hónapokra
•  Gazdaságos



NE RETTEGJEN
a fûtésszámláktól!
Cserélje nyílászáróit energiatakarékosra,
fûtésszámlája akár a felére csökkenhet.

Hôstop System Kft. 1035 Budapest, III., Szentendrei út 20. Tel.: (30) 520-9781
Sky Kft. 1083 Budapest, VIII., Szigetvári u. 5. Tel.: (30) 933-0200
Mantu Kft. 1139 Budapest, XIII., Röppentyû u. 73. Tel.: (20) 519-4735
Éberhardt Ház Kft. 1223 Budapest, XXII., Szabadkai út 22. Tel.:   (1) 362-3408
Végsô Kft. 1238 Budapest, XXIII., Könyves u. 64. Tel.: (30) 287-4236
BNF Kft. 9300 Csorna, Bartók Béla u. 59. Tel.: (30) 825-8329
BNF Kft. 9025 Gyôr, Bécsi út 14. Tel.: (30) 622-4706
Triász Kft.  9028 Gyôr, Külsô Veszprémi út 21. Tel.: (96) 524-425
Alfa-Tóth Kft. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: (30) 993-3252
Addenda Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 69. Tel.: (30) 371-7777
Hôstop Trade 8500 Pápa, Világos út 14. Tel.: (30) 630-4156
Lángi Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 58. Tel.: (30) 535-9574
Windoor 2006 Bt. 8100 Várpalota, Zichy út 2. Tel.: (70) 708-4733

Kiemelt márkaképviseleteink:

• 3 rétegû gáztöltésû   
 Low-E üveg, 
 Ug=0,6–0,9 W/m2K

• mûanyag távtartók*

• 86 mm 
 szélességû profilok 

• UV-állóság 20–30 év

• 6 légkamrás
 profilkialakítás

Geneo Lux 86

Házának 
szeme fénye

www.albalux.hu
8000 Székesfehérvár, Köles utca 5.
Tel.: (22) 511-800

1091 Budapest, IX., Üllõi út 71.
Tel.: (1) 219-5750

Új generációs nyílászárók
fokozott hõszigetelési képességgel 

35-40%kedvezménnyel
Akciónk 2010. február 28-ig érvényes. 

* A PVC-alapú mûanyag távtartók az ablakszerkezet Ug értékét jelentõsen javítják.

Hôstop System Kft. 1035 Budapest, III., Szentendrei út 20. Tel.: (30) 520-9781
Sky Kft. 1083 Budapest, VIII., Szigetvári u. 5. Tel.: (30) 933-0200
Mantu Kft. 1139 Budapest, XIII., Röppentyû u. 73. Tel.: (20) 519-4735
Éberhardt Ház Kft. 1223 Budapest, XXII., Szabadkai út 22.  Tel.:   (1) 362-3408
Végsô Kft. 1238 Budapest, XXIII., Könyves u. 64. Tel.: (30) 287-4236
BNF Kft. 9300 Csorna, Bartók Béla u. 59. Tel.: (30) 825-8329
BNF Kft. 9025 Gyôr, Bécsi út 14. Tel.: (30) 622-4706
Triász Kft. 9028 Gyôr, Külsô Veszprémi út 21. Tel.: (96) 524-425
Triász Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 1/A. Tel.: (88) 406-253
Alfa-Tóth Kft. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: (30) 993-3252
Addenda Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 69. Tel.: (30) 371-7777
Hôstop Trade 8500 Pápa, Világos út 14. Tel.: (30) 630-4156
Lángi Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor József u. 58. Tel.: (30) 535-9574
Windoor 2006 Bt. 8100 Várpalota, Zichy út 2. Tel.: (70) 708-4733

Akciónk 2010. április 30-ig érvényes.


