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Energiamegtakarítás 

megfelelô homlokzati hôszigeteléssel

Napjainkban szinte már nem készül el 
épület vagy családi ház hôszigetelés 

nélkül. Nem csak az új elôírások teszik 
ezt szükségessé, hanem a növekvô ener-
giaárak és a „zöld forradalom” is; a fel-
használók egyre inkább törekednek az 
energiatakarékosságra és az energiaha-
tékonyság növelésére.

A homlokzati hôszigetelô rendszerek 
között is egyre fokozottabb a verseny, 
ezért folyamatos innovatív megoldások 
szükségesek.

Miért fontos a megfelelô hôszigetelés?
Alapvetô elvárás egy épülettel szemben, 
hogy a belsô térben nagyjából ugyanaz 
legyen a belsô hômérséklet, akár a nyári, 
akár a téli idôszakról legyen szó. A hom-
lokzati hôszigetelô anyagok télen nem 
engedik ki a meleget, nyáron pedig kívül 
tartják a forróságot.

Az ideális hôszigeteléssel:
◆ a külsô falakat télen melegen tartjuk,
◆ minimálisra csökkentjük a falakon 
 keresztüli hôveszteséget,
◆ a károsanyag-kibocsátás csökkené - 
 sével a környezetünket is védjük.

A növekvô energiaárak mellett egyre fon-
tosabb szemponttá válik az energiata-
karékosság is. Kerüljük el a felesleges 

energiaveszteséget! Ebben részben az 
odafigyelés, részben pedig a megfelelô 
anyagok használata és szakszerû beépí-
tése nyújthat segítséget. A Baumit új-
szerû megoldásokat kínál a Baumit open 
Klímahomlokzattal, amelynek több ösz-
sze tevôje is világújdonságnak számít. Al-
kalmazásával a lakótér klímája kelleme-
sebbé válik, ugyanakkor pénzt, idôt és 
energiát is megspórolhatunk vele.

Gondolkodjunk rendszerben!
Passzívházak hôszigetelése ragasztással
A ragasztók egyre többször veszik át a 
hagyományos rögzítési módok szerepét, 
mint pl. a hegesztését, a csavarozásét, 
a szegecselését – ez a tendencia az 
építôiparban is megjelent. A Baumit Kft. 
a polisztirol hôszigetelô lemezek rögzíté-
sére kifejlesztett egy olyan rendszert, 
amelynek lényege, hogy a lemezeket 
úgynevezett Ragasztó Tárcsákra ra-
gasztják fel (a tárcsákra csak a Baumit 
StarContact ragasztótapasz kerülhet, hi-
szen a rendszer ezzel a termékkel került 
bevizsgá lásra.). A Ragasztó Tárcsák a le-
mezek alá kerülnek, közvetlenül a falazat-
ra, így növelve a tapadásbiztos felületet.

A Baumit Ragasztó Tárcsával Ön:
◆ nem fúrja át a hôszigetelést, így
 megszûnnek a pontszerû hôhidak,

◆ energiát és költséget takarít meg,
◆ gyorsabb lesz a munkavégzése, nem 
 kell a dübelfejeket lezárni,
◆ minél vastagabb a hôszigetelés, annál 
 több pénzt spórolhat,
◆ nem szükséges különbözô méretû 
 rögzítôelemeket vásárolnia az eltérô 
 vastagságú lemezekhez,
◆ nem bosszankodik a dübel kirajzo ló -
 dáson.

Kiváló páraeresztés
A Baumit open reflect Homlokzati Hô-
szigetelô Lemez a rendszer továbbfejlesz-
tett eleme, grafitörleménnyel dúsított, így 
szürke színû, ugyanolyan páraáteresztés 
mellett hôszigetelô képessége 20%-kal 
jobb a fehér színû polisztirol lemezhez ké-
pest, ugyanolyan vastagság mellett.

Öntisztuló Homlokzat
A Baumit NanoporTop vakolat használa-
tával a homlokzat öntisztulóvá válik, az 
épület „arca” hosszú távon megôrzi ere-
deti pompáját, így a homlokzati felújítás 
költségei is minimálisra csökkennek, hi-
szen a vakolat felülete speciális kötô-
anyagának köszönhetôen mikroszkópikus 
léptékben sima. A kosz nem, vagy csak 
nagyon nehezen tud rajta megtapadni. 
Gyorsan száradó felülete nem ad táptalajt 
a mikroorganizmusoknak. Ahol jelen tôs a 
környezeti terhelés, különösen javasolt 
a termék (pl. nagy forgalmú közlekedési 
útvonalak mentén).

További információ:
Koltay Katalin
szakértô
E-mail: k.koltay@baumit.hu
www.baumit.hu

Energiatakarékos és passzívházak



Baumit open® Klímahomlokzat 

A Baumit open Klímahomlokzatai megbízh
Hôszigetelés, mint befektetés, néhány éven belül megtérül és készpénzben mérhetô hasznot hoz
Önnek. A falak felelôsek az épület teljes fûtési energiaveszteségének mintegy 25–35 százalékáért. 
A Baumit open Klímahomlokzataival a falakon fellépô hôveszteség akár 70–80%-át is megtakarít-
hatja!* Minôségi beruházás, hosszú távra, rendszergaranciával.

Baumit open® Klímahomlokzat: a biztos megoldás, mely kellemes és egészséges otthont teremt 
Önnek és családjának.

* A megadott érték utólagos hôszigetelés esetén a mai hazai épületállomány nagy részét kitevô hagyományos falazatokra vonatkozik. A pontos 
megtakarítás nagymértékben függ a meglévô falazat hôtechnikai tulajdonságaitól.

Baumit INFO: 06-33/512-920

Baumit open® 
Klímahomlokzat

Hôszigetelés egy életre!

ható, tartós és megtérülô beruházást jelentenek. A Baumit 
b lül té ül é ké é b é h tô h t h
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A homlokzatszigetelések részletkérdései A homlokzatszigetelések részletkérdései 
                                        vastag hôszigeteléseknélvastag hôszigeteléseknélE gy megfelelô körültekintés-
sel kiválasz tott homlokzati 

hôszigetelés megvásárlása után 
sajnos még nem dôlhetünk hát-
ra dolgunk végeztével megnyu-
godva, hiszen a legjobb anyagok 
alkalmazása mellett is számta-
lan hibát lehet beépíteni a rend-
szerbe. Ezen hibák eredménye-
képpen kialakuló hôhidak a 
fokozottan energiatakarékos, 
vagy passzív házak hô szi ge te-
lésénél még inkább felerôsödnek, 
hiszen az ilyen épületeket kö-
rülvevô, extrém vastagságú hô-
szigetelés minden „sérülése” 
sokkal nagyobb kontrasztot 
eredményez a hibás és a hi-
bátlan felület között.

MIRE FIGYELJÜNK? 
8-10 cm-es vastagság feletti hôszi ge te-
lések vágása a szokásos rókafarkú fû-
résszel nehézkessé válik, a fûrészlap el-
csavarodhat a lapban, ez pedig a vágott 
élek pontatlanságát okozza. Egy ilyen él 
összeillesztése a szomszédjával hézagot 
eredményez. A hézag persze utólag is 
kitölthetô, pl. utóduzzadásmentes PUR 
habbal, de ilyenkor jobb, ha a táblák da-
rabolását a precíz és derékszögû vágási 
felületet adó, forróhuzalos (cekászos) 
szer számmal végezzük. Ha nem bízunk 
az illesztés pontosságában, akkor válasz-
szunk lépcsôs élû szigetelô lapokat (pl. 
Isomaster EPS H80-L lemezt) vagy szige-
teljünk két rétegben, természetesen el-
tolt hézagokkal. A második réteg ragasz-
tása ebben az esetben a gazdaságosan 
felhasználható és gyorsan kikeményedô 
THERMOMASTER PUR habbal javasolt.

Jól kell kiválasztani a hôszigeteléseket 
rögzítô tárcsás dûbeleket is. Amíg a 
mûanyag beütôszeges dûbelek nagy ré-
sze a többletsúly miatt nem használható, 
addig a fémbeütôszeges dûbelek az acél-
tüskék kedvezôtlen hôvezetése miatt nem 
jöhetnek számításba. 20-30 cm vastag 
polisztirol vagy kôzetgyapot alapú hom-

lokzati rendszerek optimális rögzítési 
megoldása ezért a süllyesztett pozíció-
ban is beépíthetô, külön szigetelô rondel-
lával lezárt, és éppen ezért már-már 
hôhídmentesnek tekinthetô dûbel lehet. 
A passzívházaknál bevált ilyen típus az 
Ejot STR-U dûbel, a fenti vastagságok 
bármelyikéhez alkalmazható.

A vastagabb hôszigetelés természete-
sen vastagabb falvastagságot is jelent. 
Ezt csökkenthetjük (és nyerhetünk néhány 
cm-t a helyiségek méretébôl), ha a ház 
teherhordó szerkezetét tényleg csak te-
herhordásra alkalmazzuk, és a hôszi ge-

telés feladatát a kívül elhelyezett termi-
kus burokra bízzuk, persze minél jobb 
hôszigetelô képességû anyagot felhasz-
nálva. Jó példa erre a normál EPS-tôl 
kedvezôbb hôvezetési tényezôvel rendel ke-
zô, szürke Isomaster Graphite homlok-
zati hôszigetelô lap választása. A falszer-
kezet ilyenkor épülhet karcsú, de szilárd, 
akár tömör falazókból, hiszen az ilyen 
elemeknek általában a komoly súlyuk 
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miatt a hôcsillapításukkal is jelentôsen 
alakítják a belsô klímát mind a fûtött téli 
hónapokban, mind pedig a forró nyári nap-
palokon. Ráadásul ezek a tömör anyagok 

vakolattal ellátva sokkal inkább pára- és 
légzáróak, mint a könnyûszerkezetes vagy 
üreges társaik, anélkül, hogy a csomó-
pontok helyszíni kivitelezésénél ezeket 
a funkciók biztosítására külön figyelmet 
kellene fordítani.

Amennyiben mégis vázas (pl. könnyû-
szerkezetes) tartófalakra vagy üreges fa-
lazatokra hárul a teherhordás feladata, 
akkor a belsô oldali légzárást a falfelület 
általános helyei mellett, fôleg a gépészeti 
és elektromos szerelésnél, illetve a nyílás-
zárók beépítésénél kell még precízebben 
megoldani. A 100%-ban magyar tulajdo-
nú, és a közép-európai piacon tevé keny ke-
dô MASTERPLAST Kft. a THERMO MAS-
TER néven ismert homlokzati hôszigetelô 

rendszere mellett ezekhez a feladatokhoz 
is gyárt termékeket, melyek különbözô 
lég- és párazáró fóliák, ragasztószalagok 
vagy párazáró tömítések formájában ad-
nak teljes körû mûszaki megoldásokat. 
A cég viszonteladó partnereinél megvásá-
rolható fóliák speciális PE vagy polipro-
pilén alapanyagból készülnek, magas 
párazáró képességgel és igény szerint, 
hô visszaverô, alutükrös felülettel.

Károlyi Tibor, mûszaki szaktanácsadó, 

Masterplast Kft.

A homlokzatszigetelések részletkérdései 
                    vastag hôszigeteléseknél

Energiatakarékos és passzívházak
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Németországban fél évszázada, Ma-
gyarországon 15 éve alkalmaznak 

egyre többen polisztirol zsaluzatú, (ICF) 
ProKoncept építési rendszert. Alkal ma zá-
sa gyors, tiszta, szigetelôképessége pe-
dig egészen kiváló.

A rendszerelemek alapanyaga a 
Neopor®, ami napjaink polisztirol termé-
keinek legkorszerûbb fajtája. A Pro Kon-
cept falazóelemeket „lego” módszerrel 
könnyedén összepattinthatóak, és beton-
nal kiöntve tökéle-
tesen hôszigetelt 
kész falazatot al-
kotnak.

Falazatépítés – gyorsan, tisztán
A ProKoncept rendszer gyors, tiszta, át-
látható falazatépítést tesz lehetôvé, mely 
hulladék-, és zajmentes kivitelezést bizto-
sít. A felépített falazat hôszigetelô képes-
sége pedig két-háromszor jobb a hagyo-
mányos teherhordó szerkezetekénél.

A hideg kívül, a meleg belül marad
A megépült fal kívül és belül is szige te-
lôréteggel ellátott, így a külsô hô mér sék-
letet nem engedi be, a belsô – magas 
költséggel biztosított- hômérsékletet nem 
engedi ki. Az újdonság abban rejlik, hogy 
a belsô szigetelôrétegnek köszönhetôen 
nincs szükség arra az energiára, amelyet 
a falak temperálására költenénk.

A termékek között megtalálható a 
passzívház építésére alkalmas PKC 40-es 
(U=0, 12W/m2/K) elem is. A passzívház 
kifejezés egyre divatosabb nálunk is , 
fontos azonban megjegyeznünk, hogy a 
passzívházépítés még igen gyerekcipôben 
jár Magyarországon.

Ennek valódi oka, hogy az „igazi” 
passzívház ma még nagyságrendekkel 
többe kerül, mint egy kiválóan szigetelt 
alacsony energiafelhasználású épület.

Dunszthatás, vezetékezés, burkolás
Keressük meg a választ néhány fontos kérdésre!

Mennyire lélegzik a fal, nincs-e 
dunszthatás?
A falakon keresztül legjobb esetben is 
csak töredéke távozhat annak a levegô- 
és páramennyiségnek, mint ami például 
egy ablak kinyitásával cserélôdik. Egy jól 
hôszigetelt falazaton keresztül nem cse-
rélôdik számottevô mértékben a külsô 
és a belsô levegô, legyen az bármibôl. Új 
építésû, vagy utólagosan szigetelt szer-
kezeteknél elengedhetetlen a szel lôz te-
tés valamilyen formája.

Hogyan történik a villany- és 
vízvezetékek kialakítása?
Hôkéssel a hornyokban vezethetôk a vé-
dôcsövek vagy a szigetelt vezetékek.

Hogyan rögzíthetünk a falra?
Súlyban felfelé haladva: gipszkarton, po-
lisztirol vagy betondûbel alkalmazásával 
bármit rögzíthetünk.

Milyen módon burkolhatjuk 
belülrôl?
Vizes helyiségekben vízálló gipszkarton 
csempe, nem vizes helyiségekben pedig 
ragasztott gipszkarton ajánlott. 

Hogyan burkolhatjuk, 
vakolhatjuk kívül?
A felület „kellôsítése” után vakolható 
(rabichálóval). Nemesvakolat hagyomá-
nyosan felhordva, kô- vagy téglaburkolat 
felületkellôsítés és rögzítô szerkezetek 
felerôsítésével készíthetô. Legel terjed-
tebb külsô felületképzés a vékonyvako-
lat /dryvit/. Magyarországon több mint 
1500 család élvezi már energiatudatos 
döntésének gyümölcsét: az energia-
számla a felére-harmadára csökkent. 
Ez a technológia elérhetô bárki szá-
mára, nem drágább, sôt megépítve ol-
csóbb is lehet a hagyományos techno-
lógiáknál.

Polisztirol bennmaradó zsaluzat, falazóelemek Polisztirol bennmaradó zsaluzat, falazóelemek 
– lego felnôtteknek– lego felnôtteknek

EPS Neo Építôelemgyártó Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 17.
06-1-471-91-37
voros.gabor@prokoncept.hu

Jankinsen 
Fherelsson

épület-energetikai 
szakértô

Energiatakarékos és passzívházak
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A G-OLD Infrapanel egy tábla alakú, 
felületén kerámia szemcsékkel be-

vont, hátoldalán hôtükrös szigeteléssel 
ellátott infrafûtôtest. Az infrapanelek lát-
ható oldalán kerámiaszemcsék növelik a 
többszörösére az adott fûtôfelületet és 
segítik az infrasugarak szétszórását min-
den irányba, így az infrafûtôlap mint egy 
félgömbszerûen és irányba közvetíti az 
infrasugárzást, és 7-10µm közötti hosszú 
hullámhosszon (mely közel azonos azzal 
a sugárzási tartománnyal, mellyel a nap 
melegíti a földet) fejti ki hatását. Ez a su-
gárzási tartomány láthatatlan, de ér zé-
kelhetô, méghozzá, az emberi szervezet 
melegként érzékeli.

A G-OLD Infrasugárzó a teljes infra-
vörös tartomány egy optimális összeté-
telét sugározza (amely a teljes infravörös 
tartományt átfogó infravörös A, B és C 
sugárzásból áll) – mely legmegfelelôbb az 
emberi test számára. Az egyes hullám-
hosszak aránya az emberi test infra- (hô-
) elnyelô képességére van optimalizálva, 
ezért a G-OLD Infrapanel használatakor 
az emberi test felsô 5-6 mm-e egyenle-
tesen, kellemesen és – ami a legfonto-
sabb – egyszerre melegszik át a kör-
nyezetében lévô falakkal és tárgyakkal 
együtt. Így a megfelelô behatolási mély-
ség mellett optimális hôérzetet biztosít, a 
szervezet felmelegedése szórtabb, kelle-
mesebb és hatásosabb. Az infrasugárzó 
által nyújtott hô megközelíti a Nap termé-
szetes és az emberi szervezet számára 
elônyös sugárzását. A teljes hullámhossz-
tartomány sugárzásával így egyenletes, 
a bôr, illetve a bôr alatti szövetrétegek 
mély átmelegítésével érünk el hatékony 
kellemes hôérzetet alacsonyabb hôfok 
mellett. 

Amennyiben energiahatékonysági osz-
tályba kellene sorolni a G-OLD Infra pa-
neleket „A+” kategóriát érdemelne, mi-
vel hatásfoka közel 100%-os (94-98%-os 
hatásfok). A fûtôpanelekkel elérhetô 
meg takarítás a hagyományos és a gáz-
fûtésekkel szemben átlagosan 30-40%, 
a tavaszi és ôszi idôszakban akár 60%-
os is lehet!  

Miként is tud takarékoskodni 
ez a fûtési rendszer?
Normál esetben van X m2 felületû fû tô-
testünk vagy fûtött padlónk, amely folya-
matosan melegíti a levegôt, keveri a port, 
a radiátoroknál elszínezi a falfelületet stb. 
Ezzel szemben a G-OLD Infrapanel nem 
a levegôt melegíti és használja hô köz-
vetítôként, hanem minden, ami az adott 
helyiségben található, kezdve a falaktól, 
a bútorok, a berendezési tárgyak, a pad-
lóig egyszóval minden fûtôtestként mû-
ködik! Az infrasugarak a sugárzó felületén 
található kerámiaszemcséknek köszön-
hetôen minden irányban sugározva mele-
gítik fel a környezô tárgyakat és a falakat. 
A helyiség hômérsékletéhez képest túl-
melegíti azokat 1-2 fokkal, és mivel a tér 
mindig igyekszik kiegyenlíteni a hô mér-
sékletkülönbséget a levegô és a tárgyak 

közt, így a „holtidôben” amikor a termo-
sztátunk kikapcsolja a paneleket (mivel 
elérte a beállított értéket), ezek a felüle-
tek kezdenek „fûtésbe” és visszaadják a 
bennük lévô csekély, de mégiscsak plusz 
hôt minden energiafelhasználás nélkül. 
A hagyományos fûtési módoknál a padló-

szint és a mennyezet közti hô különbség 
akár 8-10 °C is lehet, míg az infrapaneles 
fûtés esetében ez maximum 2 °C.

A G-OLD Infrapanellel fûthetô terü-
letek lehetôségei szinte végtelenek. Ki-
vált hatjuk vele a régi rossz hatásfokkal 
mû kö dô központi fûtésrendszerünket, kon-
vektorokat, egyedi fûtéses tömblakások, 
társasházak rosszul vagy gyenge hatás-
fokkal mûködô költséges fûtési módjait.  
Ugyanígy tervezhetjük infrafûtéssel az 
újonnan épülô házakat, lakásokat, irodá-
kat, raktárakat vagy éppen kisebb-na-
gyobb üzlethelyiségeinket. Tavaszi-ôszi idô-
szakban mikor már, vagy még a lakás 
fûtési rendszere nem üzemel, a für dô-
szobában zuhanyozás után szinte vaco-
gunk. Megoldást jelenthet egy töröl kö-
zôszárítós infrapanel vagy egy infratükör 
ami szakaszos kapcsolással, és alacsony 
energiaráfordítással teszi hihetetlenül 
komfortossá az adott helyiséget!

Ez az energiatakarékos fûtési rendszer 
bárhová beépíthetô, mindenütt üze mel-
tethetô, független a gázpiactól!

G-OLD Infrapanel  
www.infrafuteslap.hu

Mi is az az infrapanel, 
a G-OLD Infrapanel?

12

Energiatakarékos és passzívházak

www.szakinfo-epiteszet.hu



PASSIVECO 120 az elsô osztályú 
passzívház ablak sokat segíthet 
a hôszi ge te lésben
Például optimális hôszigetelést garantál, 
nagyobbrészt természetes vázanyagokkal. 
Így teszi a Josko könnyûvé a hôszigetelést!

 
Számos innovatív elôny
ABLAKÉRTÉKEK

 Szabványos háromszoros üvegezéssel 
Uw 0,75
 Legjobb érték háromszoros üvegezéssel 
Uw 0,65

KIVITEL ÉS KÉNYELEM
 Korszerû formaterv: rejtett szerelvények, 
télen kivágott, sokáig tárolt fából készült
 Könnyen tisztítható profilkontúrok

STABILITÁS, TÖMÍTETTSÉG, BIZTONSÁG
 A beépített biztonsági szerelvényeknek 
köszönhetôen már szériaváltozatban is 
biztonságos. Kívánságra SH-1 vagy WH2 
biztonsági kivitelben is szállítható

KIEMELKEDÔEN JÓ HÔVÉDELEM
 Valamennyi Josko ablak közül a legjobb 
energiatakarékossági értékkel rendelkezik
 Magas keretérték, rendkívül hatékony 
termohab, speciális üvegezés

 
DIAMANT 100 PRO az energiameg taka-
rítás mestere az, fa/alu ablak
A DIAMANT 100 PRO a legmagasabb igénye-
ket is kielégítô ablak. Csúcsértékeket ér el 
a hôszigetelés terén, a megfelelô üvegezés-
sel a passzívház ablakoknál megkívánt ér-

tékekhez közeli adatokkal. Ezzel nemcsak 
a kellemesen meleg lakásklíma érdekében 
tehet sokat, hanem a klímavédelemhez is 
sokban hozzájárulhat.

Számos innovatív elôny
ABLAKÉRTÉKEK

 Szabványos kétszeres üvegezéssel Uw 1,1
 A legjobb érték kétszeres üvegezéssel 
Uw 1,0 
 A legjobb érték háromszoros üvegezéssel 
Uw 0,69

KIVITEL ÉS KÉNYELEM
 Korszerû formaterv, a legjobb faminôség
 ÚJ! Oregon és tölgy kivitelben is kapható 
 Porszórt festésû alumínium héjszerkezet, 
eloxált, vagy fa utánzat kivitelben 
 Az alumíniumhéj tökéletesen illeszkedik 
a Josko mûanyag/alumínium ablakokhoz
 Kívánságra rejtett szerelvényekkel is 
szállítható
 Szériakivitelben is rejtett vízelvezetô 
szerelvényekkel
 Könnyen tisztítható profilkontúrokkal

STABILITÁS, TÖMÍTETTSÉG, BIZTONSÁG
 A 69 mm vastag fa tökéletes statikai 
értékeket garantál
 A beépített biztonsági szerelvényeknek 
köszönhetôen már szériaváltozatban is 
biztonságos. Kívánságra SH-1 vagy WH2 
biztonsági kivitelben is szállítható
 Rugalmas mechanikus rögzítés az ab-
lakszárnyon az aluhéj és a hátsó 
szellôztetô nyílás közötti távolság révén
 A mechanikusan préselt sarkok mind-
egyik fa/alumínium ablak esetében to-
vábbi stabilitást eredményeznek

KIEMELKEDÔEN JÓ HÔVÉDELEM
 Rendkívül hatékony termohab
 Optimális hôszigetelés a megnövelt 
üvegtbeállás révén
 Speciális hôtechnikai tömítéssel kialakí-
tott üvegfalc

ENERGIAZSENI
 A Josko ablakok segítik csökkenteni az 
energia- és fûtési költségeket
 A Diamant 100 Pro az Energiegenie 
2006 díj kitüntetettje és a passzív házak 
ablakaihoz közeli hôértékekkel rendelkezik

A Josko ablakcsaládban a 
TITAN 101 PASSZÍVHÁZAKHOZ 
is alkalmas

ALACSONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ, 
ILLETVE passzívházakhoz is alkalmas.
A Josko fa/alumínium ablakcsaládjának leg-
újabb tagja a Titan 101. A 90 mm vastag -

sá gú fából készült, a passzívházakhoz is 
alkalmas ablak a Joskonál természetesen 
tovább ra is kapható Diamant 89 utódja. 
Élvezze a hôszigetelô hab nélküli, 100 szá-
zalékosan természetes hôszigetelés minden 
elônyét!

 
Számos innovatív elôny
ABLAKÉRTÉKEK

 Szabványos háromszoros üvegezéssel 
Uw 0,83
 Legjobb érték háromszoros üvegezéssel 
Uw 0,72

KIVITEL ÉS KÉNYELEM
 Lazúrozott, vagy olajjal kezelt fából készül
 Könnyen tisztítható profilkontúrok, 
karban tartást nem igénylô alumínium 
héjszerkezet
 Jól bevált, idôtlen formaterv
 Kívánságra az új, teljesen rejtett 
Nanolock szerelvényekkel is szállítható

STABILITÁS, TÖMÍTETTSÉG, BIZTONSÁG
 90 mm vastag fából készült
 A Diamant 89 ablakhoz viszonyított 
15 százalékkal vastagabb fa még jobb 
tartást és stabilitást biztosít
 A biztonsági zárszerkezet már alapkivi-
telben is biztonságot jelent, kívánságra 
SH-1 és WK2 biztonsági kivitelben is 
szállítható

KIEMELKEDÔEN JÓ HÔVÉDELEM
 A természetes fa tökéletes hôszigetelést 
biztosít
 Alapkivitelben is háromszoros üvegezés-
sel szállítjuk
 A passzív házakhoz is alkalmas

TERMÉSZETESSÉG
 Hosszasan tárolt, télen kivágott fából 
készül
 A fa nagyobbrészt közép-európai nagy 
erdôgazdaságokból származik
 Nem használunk habot: PVC- és 
freonmentes
 A felületkezeléshez vízalapú lazúrt és 
lakkot használunk

 
Gieppetto Nyílászáró Szalon
9900 Körmend, Rákóczi u. 57/A
Tel: 0630/300-20-56
e-mail: nyilaszaroszalon@indamail.hu
web: www.nyilaszaroszalon.hu

Milyen is a Josko ablakcsalád?
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nyílászárók,  az elérhetô luxus!az elérhetô luxus!

Ã Profilvastagság: 68mm + 20 mm aluborítás

Ã Alapanyag: optimálisan rétegragasztott toldásmentes 

lucfenyô és parafa

Ã Uf =0,97 W/m2K – tok+ szárny 

Ã Üvegezés: 3 rétegû speciális üvegszerkezet, Ug = 0,6 W/m2K értékkel 

Ã Komplett szerkezet hôátbocsátási értéke: Uw = 0,79 W/m2K 

Ã Kettôs rugalmas gumi tömítés, transzparens vízzárás

Ã Minden ponton acél gombafejes biztonsági vasalat rendszer és acél csapfogadó

Ã Résszellôztetô vasalat az ollókarban

Ã Színválszték: Etik-Holz – lazúr színskála + RAL alap színskála

Opcióként rendelhetôk: extra fafajták; fokozott hanggátló és napvédô 
üvegezés; fokozott betörésbiztos vasalat; BIO felületkezelô anyagok 

A JÖVÔ ABLAKA, A LEGFEHÉREBB FEHÉR PROFILBÓL!

Opcióként rendelhetôk: faerezetû egyedi színek, fokozott 
hanggátló és napvédô üvegezés; fokozott betörésbiztos vasalat

Ã Profil: elsô osztályú 6 légkamrás, „A” kategóriás, középvízgátas profil, 

3 gumitömítéssel 

Ã Profilvastagság: 92 mm beépítési mélység

Ã Üvegezés: 3 rétegû speciális üvegszerkezet, Ug= 0,7 W/m2K értékkel

Ã Komplett szerkezet hôátbocsátási értéke akár: Uw = 0,83 W/m2K

Ã Minden ponton acél gombafejes biztonsági vasalat rendszer 

és acél csapfogadó

Ã Résszellôztetô vasalat az ollókarban, hibás mûködtetésgátló

ETIK Kf t .  8060, Mór     EGY ED I  • TAK ARÉKOS • INNOVAT ÍV • KÖRN Y EZE TBAR ÁT

w w w . e t i k a b l a k . h u
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nyílászárók, az elérhetô luxus!
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Napjainkban hozta meg a Magyar 
Kormány a Megújuló Energia Nemzeti 

Cselekvési Tervvel kapcsolatos határoza-
tokat, melyek alapján az illetékes minisz-
tériumoknak 2020-ig ütemezetten kell 
a megújuló energia felhasználás növe  -
lése érdekében dolgozni.

Ezért ha a címbeli aktualitásra gondo-
lok, akkor azt kell megállapítani, hogy 
hosszú elôkészítési idôszak után, most 
a 2011. kezdetén az Új Széchenyi Terv 
meghirdetése napjaiban „helyzet van”.

Az ÚSZT Zöldgazdaság kiemelt prog-
ramhoz kapcsolódóan a hôszivattyús 
technológia pályázati lehetôségei remél-
hetôleg egy jó piaci pozíciót fognak bizto-
sítani a szektornak. 

Ugyanakkor érdemes itt kicsit megáll-
ni, hogy számba vegyük milyen munkával 
alapozta meg a MAHÔSZ a számunkra 
kedvezô kormányzati energetikai straté-
giai döntéseket.

A MAHÔSZ az elmúlt évben az okta-
tási, szakmai továbbképzési és konferen-
cia szervezô és elôadói tevékenysége 
mellett a fô hangsúlyt a kormányzat meg-
újuló energia cselekvési terv/NCST/kidol-
gozási folyamatának segítésére helyezte. 
Ebben az sem változtatott, hogy közben 
kormányváltás történt, sôt, azokat az elô-
ké szített szakmai háttér anyagokat, me-
lyeket tavasszal készítettünk, az ôsz fo-
lyamán a kormány deklarált intenzívebb 
„zöld politikájának” megfelelôen kiegé-
szítettük, egyes tar talmi részeiben átdol-
goztuk. Ennek fô ered ménye, hogy az 
új kormányzati célok – energiaraciona-
lizálás, ingatlan fel újítások ütemének 
fokozása, az ambiciózus munkahely te-

remtési cél – érdekében a 10 éves fel-
újítási és új építési tervszámokhoz iga-
zítva készítettük el a tanulmányt a hô-
szivattyús várható fejlôdés 2020-ig ter-
jedô idôszakáról. Ennek megállapításai 
és számításai a független szakértô mû-
helyek tervszámaival azonos mér té kû 
bôvülést, legalább ötszörös, de kedvezô 
hazai és nemzetközi gazdasági fejlôdés 
esetén, akár tízszeres piaci növekedést 
jeleznek a mai helyzethez képest.

Ez konkrétan 5.000-10.000 db/év 
hô szivattyús rendszer megvalósítását 
eredményezheti 2020-ra. A közintézmé-
nyek és a gazdálkodó szervezetek ener-
getikai felújításainál van komoly hôszi-
vattyús beépítési lehetôség. Ahhoz, hogy 
ezt elérjük már a múlt évben jelentôs 
szakmai lépést tettünk az Energiaközpont 
munkatársaival együtt, mikor megkezd-
tük a hôszivattyús rendszerek pályázati 
mûszaki feltételeinek közös kidolgozását. 
Ez a munka decemberben befejezôdött. 
Most az ÚSZT meghirdetésekor a hô szi-
vattyús pályázati feltételeket ellen ôriz zük 
a kiírásokban és szükség esetén kezde-
ményezzük a módosítást. Ennek a mun-
kának érdemes megemlíteni a kezdeti 
lépését, amely a 2010. májusi Ener gia-
központtal együtt rendezett konferenciáig 
nyúlik vissza, mikor több mint 100 hô-
szivattyús szakember jelenlétében kez-
dôdött az egyeztetés, majd a javaslatok 
több hónapig tartó feldolgozása. Ter mé-
szetesen minden egyedi javaslatot nem 
lehetett érvényesíteni, de a hôszivaty -
tyús szakma többségének egyetértésével 
tudtuk a pályázati feltételrendszert véle-
ményezni. Az Energiaközponttal a kapcso-
latunk folyamatos, ennek jeleként febru-
árban együtt veszünk részt Angliában az 
EU hôszivattyús projekt workshopon. Ez-
zel jelezni szeretném, hogy a MAHÔSZ 
szervezeti munkájának egyik kiemelkedô, 
de sokak számára napi szinten nem látvá-
nyos része az energiapolitikai érdekkép-
viselet. Ennek a munkának remélhetô 
eredménye lesz, hogy a hazai megújuló 
energiaalkalmazási fûtési és hûtési 
szektorban a hôszivattyúzás eddig nem 
tapasztalt pozitív piaci helyzetbe kerül.

Itt kell megjegyezni, hogy az elôttünk 
álló szakmai kihívást csak még szervezet-
tebb és gazdaságilag megalapozott szö-
vetségi munkával tudjuk hatékonyan se-
gíteni.

2011-ben folytatni kell a múlt évben 
a Mérnöki Kamarával együtt megkezdett 
hôszivattyús mérnök továbbképzô tanfo-
lyamokat. Terveink szerint ebbe bevonjuk 
az egyetemek elôadóit és az ország 6 
egyetemi centrumába visszük a képzése-
ket, MAHÔSZ közös szervezéssel.

Továbbra is fenntartjuk a hôszivattyús 
szakmai napok rendezvény sorozatot. Ez 
évben az elsô rendezvény február 11.-én 
volt a NIBE hôszivattyúk hazai képvisele-
te volt a házigazda.

Folytatjuk a szakmai napokat a földhô 
tervezôk és a levegôs hôszivattyús rend-
szerek speciális kérdéseinek tárgyalásá-
val. Konferencia elôadói aktivitásunkat is 
folytatjuk azzal, hogy minél több szövet-
ségi tagtól várunk szakmai elôadás javas-
latokat és projekt bemutatókat.

Kiemelt célunk a hôszivattyús mû-
szaki követelmény rendszer – alapelvek 
– kidolgozása tervezôk, kivitelezôk és 
fúrási vállalkozók részére, kiegészítve 
a minôségügyi elvárások rendszerével. 
Ehhez szorosan kapcsolódik a hazai hô-
szivattyúzás szabványainak rendszerbe 
illesztése. Összességében a szövetség 
tagságának bôvülését és az aktivitásának 
növekedését kívánjuk elérni. Szeretnénk, 
ha tagjainkra úgy tekintenének a beruhá-
zók, fejlesztôk, hogy a MAHÔSZ tagság 
már egy szakmai minôségi színvonalat 
képvisel és érdekük legyen minél többek-
nek csatlakozni. Ennek eléréséhez az 
idén tavasszal a közgyûlésen beterjeszt-
jük a szervezeti mûködési szabályzatun-
kat és az etikai szabályzatunkat elfoga-
dásra.

Összefoglalva, bízom az eddig el-
végzett munka alapján megnyíló hô szi-
vattyús piaci lehetôségek fokozatosan 
növekvô színvonalú teljesítésében. 

Ádám Béla
MAHÔSZ elnök
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Magyarországon, mint az sokak szá-
mára ismeretes megvalósúlt az 

el sô panellház átállítása távhôrôl hôszi-
vattyús rendszerre, mégpedig Budapes-
ten a Hun utcai 1-15. sz. alatti 256 laká-
sos épületben.

Az átállást az épület hôtechnikai re-
konstrukciója elôzte meg, az abalkokat 
korszerûbbekre cserélték, és a falakat 
hôszigetelték.

A szekunder fûtési rendszernek meg-
maradt a radiátoros rendszer, ezért olyan 
hôszivattyút lehetett alkalmazni, amely 
a szélsôséges hidegekben akár 65 °C- os 
vizet is tud gyártani, hogy a megfelelô 
hôleadás biztosított legyen.

A több lépcsôházas épületet két hô-
központ szolgálja ki, mindegyikben egy- 
egy AERMEC WSA1602 típusú hôszivaty-
tyú gondoskodik a fûtésrôl, és az egyikben 
egy AERMEC WSA0901 meg a használa-
ti melegvizet készíti.

A WSA hôszivattyú sorozat rendelhetô 
hûtôközeg oldali folyamatmegfordító sze-
leppel is, de a Hun utcában a hûtés nem 
volt követelmény, így a beruházás nem 

tetté indokoltá a hûtôs változatok alkal-
mazását.

A WSA csavarkompresszoros hôszi-
vattyúk az Eurovent minôsítése szerint 
„A” energia osztályba tartoznak, COP > 
4.45 (Fûtés 40/45°C;10/5°C). A kiemel-
ke dô ha tékonyságú kompresszorok mel-

lett a hû tôköri folyamat hatékonyságát 
ún. eco nomizer hôcserélôkkel tovább 
javítjuk. 

Az economizernek köszönhetôen a hû-
tököi folyamat hatékonysága 15-20%-kal 
nagyobb, vagyis nô a hôszivattyú COP ér-
téke is.

Panelház fûtése AERMEC WSA hôszivattyúkkal

Budapest, Hun utca 1-15.
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A R134a-ra optimalizált csavarkomp-
resszorok folyamatos szabályzsáúak, vagy-
is 40-100% teljesítmény tartományban 
az épület igényének megfelelô fokozaton 
üzemel. (rendelhetôek elektronikus ada-
golószeleppel, ebben az esetben a tel je-
sítmény szabályzás 25-100% közti komp-
resszoronként).

AWSA hôszivattyúk az ebben a telje-
sítmény tartományban megszokott készü-
lékeknél alkalmazott csôköteges hô cse ré-
lôk helyett a világon kapható legnagyobb 
lemezes hûtôközeg/víz hôcserélô soroza-
tot használják, amely ugyan megdrágítja 
a készülék árát, de ez által csökkenthetô 
a hûtôközeg mennyisége, amely nem el-
hanyagolható környezetvédelmi szempont, 
csökkenthetô a berendezés mérete és 
súlya is, és aköztudott, hogy a lemezes 
hôcserélôkkel lehet elérni a leghatéko-
nyabb hôcserét is.

A Hun utcai berendezések egy komp-
lett épületfelügyeleti rendszerre kötve üze-
melnek. A logikusan átgondolt szabály-
zással tovább lehet növvelni a rendszer 
hatékonyságát. Az idôjárásfüggô elôre me-
nô szabályzás esetünkben sokkal hang-
súlyosabb, mint a kazánok esetében 
ugyanis a hôszivattyúk hatékonysága fo-
kozottan függ az elôállított vízhômér sék-
lettôl. A teljes rendszer úgy van méretez-
ve, hogy csak a legnagyobb –15 °C-os 

hidegekben szükséges a 60-62 °C-os elô-
remenô biztosítása, egyébb átmeneti ese-
tekben a fûtôvíz hômérséklete csök kent-
hetô. 

További szerencsés adottságok van-
nak a helyszínen, ugyanis a kutvíz hô-
mérséklete 12-15 °C-os, ami szintén a 
rendszer hatékonyságát biztosítja. A meg-
felelô térfogatáramot a négy forrás kut 
biztosítja, és a visszasajtolás 6 nyelôkutba 
történik, amelsek az épület átellenes ol-
dalán helyezkednek el.

A panellakások fûtésénél elenged-
hetetlen sôt, mondhatni elsôdleges az 
üzembiztonság. Nem lehet 256 lakást 
egy percig sem fûtés nélkül hagyni. 

A WSA hôszivattyúk, a folyamatos sza-
bályzsású kompresszoroknak köszön he-
tôen egy ún. „kényszerhelyzeti mûkö dés” 
funkcióval kiegészült, amely a környezeti 
paraméterek kedvezôtlen megváltozása 
esetén, a megváltozott viszonyokhoz iga-
zítja a berendezés teljesítményét, anél-
kül, hogy hibára kiállna. Mit is jelent ez? 
Lássunk egy példát: ha a kutviz szûrôi 
eltömôdnének, a prímer oldali térfogat-
áram annyira lecsökkenhet, hogy, pl. a 
legnagyobb hidegben nem volna elégsé-
ges, hogy a hôszivattyú 100%-on mû-
ködjön. De az igényeket figyelmen kívül 
hagyva a berendezés leszabályoszza ma-
gát, addig a mértékik ameddig a rendel-
kezésre álló térfogatáram még megen-
gedi, legyen az mondjuk 55%. Ezáltal a 
berendezés ahelyett hogy az épület igé-
nyeit vakon követve 100%-on üzemelne, 
és a prímer vizet a fagyvédelem köz be-
léspésig lehûtené, és kiállna hibára, in-
kább csökkenttet teljesítményen tovább 
üzemel, és a kehetôségekhez igazított 
fûtést folyamatosan biztosítja. 

A fûtési hôszivattyúk két, egymástól 
független hûtökörrel rendelkeznek, va-
gyis ha egyik kör meghibásodik, a másik 
kör zavartaklanul üzemlhet tovább. Igaz, 

így csak 50%-os teljesítmény biztosítha-
tó, de még ez is jobb a semminél. Nem 
csak külön körök vannak, de még külön 
szabályzót kapott minden kompresszor 
is. Az esetleges meghibásodások gyors 
elhárítá sának biztosítása végett egy 
kompresszort tartalékban tartunk raktá-
ron, panellel, hogy 24 órán belül akár egy 
kompresszor cserét is el tudjunk végezni. 
Az épület fe l ügyeleti rendszer bármilyen 
hiba leállásról azonnal sms-t küld a 
felügyelô személyzetnek, és ez által kés-
lelkedés nélkül elhárítható a hiba.

A helyi adottságok, a szûk beépítési 
körülmények kihangsúlyozták a zaj prob-
lémáját. Meg kellett oldani a teljes zajvé-
delmet, amelyet egy akusztikai szakcég 
végzett el a berendezések próbaüzeme 
alatti mérések szerinti eredményeket fel-
használva, az eredeti 61 dB(A) hangnyo-
más szintet sikerült annyira lecsökkente-
ni, hogy a gépház fölötti lakásban sem 
zavaró a hang, és az elôírásoknak mesz-
szemenôen megfelel a zajszint.

A Hun utcai panelházban a HMV ter-
melése már kizárólag hôszivattyúval törté-
nik 2009. júliúsa óta, méghozzá át fo lyós 
hôcserélôn keresztül melegítjük a tényle-
ges HMV-t, hogy a legionella elleni felme-
legítés szükségtelenné váljon. A 2009/
2010-es fûtési szezont meg teljes egé-
szében az AERMEC WSA hôszivattyúk 
biztosították, és most már, utólag elmond-
ható, hogy a rendszer kitûnôen vizsgázott 
az elmúlt két fûtési szezonban, a nem 
szokványos –15 °C alatti hômérsékletek 
idején is. 

Kitûnô rendszerek építhetôk, akár iga-
zán nagy teljesítményekre is, hatékony 
energetikai eredményekkel, és a lakók 
nagy megelégedésére lényegesen alacso-
nyabb fûtési díjakkal, ha mindent jól át-
gondolt felmérés, tervezés elôzi meg, és 
a helyi lehetôségek optimális kihasználá-
sára figyelmet fordítanak.

Esetünkben a beépített teljesímény 
összesen 1,1 MW, amely a különbözô 
kapcsolodó szakterületek együttmû kö -
dé sét dícséri.

Varga Csaba, Oktoklima Kft.
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Az AERMEC jelenleg az egyik legszé-
lesebb, szinte teljes gyártmányverti-

kummal van jelen a hôszivattyús piacon. 
Mivel már a legkisebb teljesítményû fel-
használók, családi házas ügyfelek, igé-
nyei sem egyformák, célszerû több féle, 
tudású, árú készülékkel a legjobb megol-
dást nyújtani. A rengeteg változat, kie gé-
szítô és méret szinte biztossá teszi, hogy 
sikerül a célnak a leginkább megfelelô 
készüléket nyújtanunk. Minden termékre 
jellemzô a kiemelkedô minôség, nagy ha-
tékonyság, megbízható üzem. Ma gyar  or-
szágon több mint száz referenciahelyen 
fûtenek AERMEC hôszivattyúkkal, melyek 
közt a családi házakon túlmenôen meg-
található a legnagyobb hazai projektek is 
(Telenor Irodaház 1 MW, Hun utcai pa-
nelház 1,1 MW, Raiffeisen Bank 0,85 
MW stb.)

Levegôs hôszivattyúk
Levegôs kis hôszivattyúknál ha valaki 
a legkorszerûbb megoldást szeretné, vá-
laszthatja az ANLI Inverteres levegôs hô-
szivattyút 6-20 kW teljesítmény tarto-
mányban. E sorozathoz nem szükséges 
a puffer, mert az INVERTER szabályzás-
nak köszönhetôen változik a teljesítmény, 
az igényeknek megfelelôen, de rendelhetô 
hagyományos vagy Inverteres szivattyú-
val. A VMF szabályzási rendszerbe illeszt-
ve Inverteres fan coilokkal együtt mû -
ködik, figyelembe véve a terheléseket, és 
a kinti idôjárásviszonyokat is. Az ANLI 
hôszivattyú –15°C-ig garantáltan mûködik 
fûtés üzemmódban, max. 55 °C-os vizet 

tud gyártani, gondoskodik a HMV ter me-
lésrôl, és nyáron a hûtést is biztosítja. 

E sorozatnak egy egyszerûbb ON-OFF 
szabályzású, hasonló tudású változata az 
ANK (8-20 kW), igaz, ez a készülék már 
–20 °C-ig mûködik, és persze a HMV ter-
melés mellett hûteni is tud, sôt rendel-
hetô hidraulikai blokkal is.

Ha valaki csak fûteni és hûteni szeret-
ne, a HMV termelése nem szükséges, 
akkor az igen kedvezô árú ANZH sorozat 
a megfelelô választás, amely pufferrel, 
vagy elektromos fûtôbetéttel is kiegé szít-
hetô. Egy speciális változata a HE sorozat, 
mely kimondottan sugárzó fûtés/hûtéshez 
készül, és legfontosabb, hogy hûtéskor 
15-20 °C közt állítható be az elôremenô 
víz hômérséklete.

Az SRP levegôs hôszivattyú csak fû-
teni tud, és HMV-termelni, igaz ez már 
beltérben vagy akár kültérben is elhe-
lyezhetô a megfelelô légoldali szerelvény 
választásával. Sôt, kiemelkedô teljesít-
mény, hogy –20 °C-ban is képes 65 °C-os 
vizet termelni.

Vizes hôszivattyúk
A legfontosabb a VXT sorozat (6-20 kW), 
mely komplett hôközpontként mû ködik, 
nagy hatékonysággal. Fût/hût és HMV-t  
termel. Ez utóbbit a kompresszor nyomó-
oldalán elhelyezett, mindig nagy hô mér-
sékletet adó hôcserélôvel, egy beépített 
180 l-es pufferbe. A tényleges HMV-t 
a pufferbe tárolt forró vízzel, átfolyásos 
rendszerben készíti, egy hô cse rélôn. Igaz 
ez vesztességgel jár, de nem kell a me-
legvizet Legionella ellen felfûteni, és az e 
miatt elmaradó energia pazarlás bôven 
kárpótol ezért. Free cooling, vagy szolár 
kit integrálható a mûködéshez, hogy iga-
zán csak akkor kelljen a kompresszornak 
bekapcsolnia, ha okvetlenül szükséges.

A szintén gázoldali megfordítással 
rendelkezô WRL (6-100 kW) sorozat nagy 
flexibilitással alkalmazható szinte minden 
fûtés, hûtés és HMV termel ô feladatra. 
A rengeteg kiegészítô, hulladékhô hasz-
nosító, szabályzó elemek stb. rugalmas 
illesztést tesznek lehetôvé a helyszíni kö-
vetelményekhez.

A már közép teljesítményû NXW soro-
zat (100-400 kW) nem a magánfelhasz-
nálók, hanem nagyobb, közületi ügyfelek 
igényeit tudja kielégíteni. A gázoldali fo-
lyamatmegfordító szeleppel ellátott ké-
szülékek, kiváló energiahatékonysággal 
mûködnek, akár 55 °C-os vizet gyártanak.

Az ennél nagyobb teljesítmény igénye-
ket a WSH sorozat látja el (150-800 kW), 
csavarkompresszorral, gázoldali folyamat-
megfordító szeleppel, economizerrel sze-
relve, számos hazai helyen mûködve bi-
zonyítják alkalmasságukat az autonóm 
fûtésre.

A szabályzása elektronikus adagoló-
val 12-100% közt folyamatosan történik, 
teljes mértékben alkalmazkodva az idô-
járás változásból, vagy egyéb okból adó-
dó teljesítmény igény ingadozáshoz. Az 
ennél nagyobb teljesítményû igényeket, 
1500 kW-ig a WF sorozatú hôszivattyúk-
kal tudjuk ellátni.

Mindenképpen említést érdemel az 
URCF levegô/levegô szellôzô hôszivattyú, 
mely a szellôzéskor elszívott levegôbôl 
nem csak keresztáramú hôvisszanyerôvel 
nyeri vissza az energiát, hanem beépített 
hôszivattyúval fût vagy hûteni is tud. Ide-
ális olyan létesítményekhez ahol a szel-
lôzést takarékosan kell megoldani, és 
nincs lehetôség fûtési rendszert kiépíteni 
pl. éttermekben, bankfiókokban stb.

A magánfelhasználók nem csak fû-
teni, hanem használati melegvizet is elô 
tudnak állítani, a tárolóval egybeépített 
SWP hôszivattyúval, mely napkollektoros 
hôcserélô spirált is tartalmazhat.

HÔSZIVATTYÚK – áttekintés– áttekintés



A Nordic típusú hôszivattyúk magas mûszaki 
színvonalú gépek, melyek igény esetén aktív 
hûtést képesek biztosítani az épületnek. A hô-
szivattyúk úgyneve zett három hôcserélôs kivi-
telben kerülnek megépítésre, ahol a harmadik 
hôcserélô a melegvíz elôállítását biztosítja fo-
lyamatosan (50°C feletti hômérséklettel!), ha 
a hô  szivattyú fût vagy hût (utóbbi esetben az 
épületbôl kivont hulladékhôbôl). Ez a harma-
dik hôcserélô 28 kW egy ség telje  sít mé  nyû 
hôszivattyúig a gép alaptartozéka, e teljesít-
mény felett opciósan rendelhetô.

A gépek kompakt kivitelûek és több gép 
egymáshoz kapcsolása is lehetséges. A Nor dic 
hôszivattyúk egységteljesítménye 7 kW-tól egé-
szen 200 kW-ig terjed 7/45 fûtési hôfoklépcsô 
mellett. A 28 kW egységteljesítmény felett a 
hôszivattyúk lemezes hôcserélôvel kerülnek 
kivitelezésre, ez alatt általában csôköteges hô-
cserélôket használ a gyártó, de igény esetén 
lemezes hôcserélôs kivitelben is lehet rendelni. 
A hôszivattyúkba Copeland scroll kompresz-
szorok kerülnek. 35 kW egy ségtel je sít mé nyig 
egy darab kompresszor látja el az igényeket, e 
teljesítmény felett a hô  szi  vattyúk dupla komp-
resszorosak. A hôszi  vattyúk méreteit tekintve 
a kö vet kezôeket lehet elmondani:

◉ A családi ház fûtésének, hûtésének és 
használati melegvíz elôállításának kielégí-
tésére, ha az épület fûtési, illetve hûtési 
hôigénye 7–19 kW terjed, akkor a hô szi-
vattyú mérete [m]: 0,72 × 0,92 × 0,66 
(szélesség × hosszúság × magasság);

◉ Nagyobb hôszivattyúk esetében ezek a mé-
retek változnak. Pl. egy aktív hûtést bizto-
sító 100 kW hôteljesítményû hô szivaty  tyú 
méretei [m]: 0,92 × 1,53 × 0,99 (széles-
ség × hosszúság × magasság);

◉ A legnagyobb fûtési teljesítményû gép 
méretei pedig [m]: 1,15 × 1,8 × 1,22 
(szélesség × hosszúság × magasság);

Cégünk magát a hôszivattyút különálló 
gépként nem árulja, mivel nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a hôszivattyús rendszerek nagy 
biztonsággal és minél nagyobb megtakarí-
tással, a vevô maximális megelégedésére mû-
ködjenek, amihez rendszergaranciát adunk. 
Ezért cégünk komplett hôszivattyús rendszert 
értékesít, ami legalább a puffertárolóig ter-
jed.

A hôszivattyús rendszerek tervezése alap-
vetôen eltér a hagyományos fûtési rendszerek 
tervezésétôl. Ez alatt azt értjük, hogy a rend-
szert nem csak a csúcsteljesítményre, hanem 
a szükséges energiamennyiségre is tervezni 
kell. Ennek hiányában talajszondás rendszer-
nél a talajt könnyedén túlhûthetjük. Ezért fon-
tos a talajszondás hôszivattyús rendszerek 
ter vezésénél meghatározni a teljesítményigé-
nyek mellett az éves energiamennyisé geket 
is. Ezt a többéves külsô hômérsékleti statisz-
tikai adatok alapján lehet elkészíteni. Fenti 
ada tok alapján szükséges a szondarendszert 
méretezni. Cégünk pontosan erre a célra egy 
tengerentúli speciális méretezô szoftvert hasz-
nál, melynek segítségével meghatározható a 
szükséges furatmennyiség fûtési és hûtési 
idôszak ban. A méretezést úgy végezzük, hogy 
25 év után se csökkenjen le a talajszondákból 
feljövô víz hô  mérséklet a fûtési idô szakban 5°C 
alá, a hûtési idôszakban pe dig a talajszondák 
vízhômérséklete maximálisan 28-30°C legyen 
(aktív hû  tési üzemmódban a hô szi vattyúink 
képesek eközben 6°C-os hûtôvíz üzemszerû 
termelésére).

Az ábrán a méretezô szoftver kimeneti pa-
raméterei látszanak 45°C fûtési elô re menô 
vízhômérsékletnél. A példában a rendszerhez 
24 furat szükséges, nyáron a talajszondákból 
feljövô maximális vízhô  -mérséklet 29,6°C, té-
len pedig 7,2°C. 

Cégünk saját fejlesztésû, Ø32 mm 
PE100 KPE csôbôl készülô talajszondákat 
telepít, melyekhez a fúrószárhoz csatlakoztat-
ható speciális szondafejet használ. A fura-
tokhoz jelenleg fix távtartókat használunk, de 
már fejlesztés alatt vannak rugós távtartóink, 
melyek a szondaszárakat a furat falához 
nyomják. Segítségükkel várhatóan mintegy 
15–20%-kal több ener giát nyerhetünk ki 
a furatokból.

A cégünk kisebbségi résztulajdonosa töb-
bek között a Nordic gépek üzemeltetési ta-
pasztalataira támaszkodva kifejlesztett egy új 
magyar hôszivattyút, amely még magasabb 
mûszaki színvonalat képvisel. A gépek gôz be-
fecskedenzéses Copeland kompresszorokkal 
szereltek. A gyártó – megfelelô rendszermé-
retezés esetén – garantálja a 4,0-nél nagyobb 
SPF értéket. Túl vagyunk az elsô új magyar 
gép telepítésén és az elmúlt tél üzemeltetési 
tapasztalatai – különös tekintettel a vevô vil-
lanyszámlájára – kiválóak.

Mindkét hôszivattyú márka esetében 
cégünk fôprofilja az úgynevezett nagy rend-
szerek, illetve a nagyobb (350 m2 feletti) 
családi házak hôszivattyús rendszereinek ter-
vezése és kivitelezése. 2010-ben tevékeny-
ségünket kiterjesztettük a kisebb családi 
há zakra is. Utóbbiaknál a komplett épületgé-
pészeti tervezést és kivitelezést is szívesen 
vállaljuk. Tekintse meg referenciáinkat a 
www.paleotherm.hu honlapon és meg gyô-
zôdhet arról, hogy igényes, magas színvonalú 
tervezést és kivitelezést ajánlunk Önnek.

Méhes Szabolcs
Okl. épületgépész mérnök
Paleotherm Kft.

A NORDIC HÔSZIVATTYÚK ISMERTETÉSE

A Paleotherm Kft. 2004 év végén ala-
kult. Elsôsorban kanadai gyártmá-

nyú Nordic hôszivattyús rendszerek te-
lepítésével foglalkozik. A megalakulás 
óta széles skálán vett részt hôszivattyús 
projektek tervezésében és kivitelezés-
ében, kezdve a többfunkciós családi 
házaktól egészen az autószalonig, egész-
ségügyi központig és közösségi uszo-
dákig. Fog lal kozunk úgynevezett talaj-
hôvezetô képesség méréssel is, melyhez 
egy speciálisan erre a feladatra megal-
kotott mé rôlabort használunk. A terve-
zésen belüli fôprofilunk a szondarend-
szer méretezés.

19www.szakinfo-epiteszet.hu
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A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. puf fertárolói zárt, meleg vizes központi 
fûtési rendszerek hôtárolójaként szolgálnak. Kialakításuktól függôen hôtermelô-
ként rácsatlakoztathatók gáz- és olajtüzelésû fûtôkészülékek, szilárd tüzelôanya-
gú, biomassza kazánok, szolár rendszerek, valamint hô szi vattyúk. Össze kap csol-
hatók HMV indirekt tárolókkal, de egyes típusai közvetlenül is tudnak használati 
meleg vizet szolgáltatni.

A tartály belsô felületének nincs 
korrózióvédelme, így csak fûtôvíz zel 
tölthetô fel. A tárolók szigetelése 
100 mm vastag lágy poliuretán hab; 
köpenyük mû bôr. A köpeny és a szige-
telés szerelhetô, így ezeket eltávolítva 
állítható a tároló az üzemelési helyére. 
Szigetelés nélkül a legnagyobb tároló 
is 800-as méretû ajtón bevihetô.

A kombi pufferek használati me leg 
vizet is szolgáltatnak, átfolyós módon, 
a flexibilis rozsdamentes csô falán 
keresztül felmelegítve a hideg vizet. 
Azonban egyszerû puffertárolós rend-
szer indirekt tárolóval kombinálva szin-
tén képes meleg vizet is szolgáltatni, 
akár közvetlenül a hôtermelôbôl, akár 
a puffertárolóból nyert energiával.

Az „üres” tárolók (PT típusok) 
9 db 6/4”-os csatlakozócson-
kot tartalmaznak a hô ter-
melôk és a hôleadók csat-
lakoztatásához, valamint a 
1 ⁄2”-os érzékelô csonkokat.

PT... Puffertároló alapkivitelek 

P U F F E R T Á R O L Ó KP U F F E R T Á R O L Ó K

PT...C Puffertárolók hôcserélôvel szolár rend-

szerek vagy hôszivattyúk közvetlen csatlakoz-

tatásához

PT...CF Kombi puffertárolók szolár hô cseré lô-

vel, valamint egy flexibilis rozsdamentes csô-

vel a használati meleg víz elôállításhoz

A puffertároló a fûtési rend szerek 
energiatárolója. Ki egyenlíti a hô-

ter melô (vagy a rendelkezésre álló 
energia) és a hôigény idôbeli elté-
rését, biztosítva ezáltal a komfor-
tosságot. Álló kivitelben, 300–1000 
literes ûr tartalommal, „üres”, csô kí-
gyós és kombi kivitelben kerülnek for-
galomba.

A csôkígyós kivitelek (PT...C típusok) a szolár vagy hôszivattyús 
rendszerek közvetlen csatlakoztatáshoz tartalmaznak egy 
hôcserélôt. A kombi tárolók (PT...CF típusok) az elôbbieken kívül 
kiegészülnek egy flexibilis rozsdamentes csôvel is a használati 
meleg víz elôállításhoz.



A HGD Kft. eredményei a hazai hôszivattyús piacon

Annak ellenére, 
hogy 2010-ben a 

hazai hô szi vattyús piacon stagnálás volt ta-
pasztalható, a HGD Kft. korábbi sikeres re-
ferenciái alapján jelentôs eredményeket ért 
el 2010-ben is, megszilárdítva ezzel vezetô 
hôszivattyús tervezô és ki vitelezô helyét 
Magyarországon.

Sikereink a több éve folyó kiegyensúlyo-
zott szakmai fejlesztô munkának, a rend-
szeres beruházásoknak és a személyi poli-
tikának köszönhetôk, amelyek biztosítják 
a növekvô feladatok ellátását is.

2010. a kiemelkedô fejlesztések éve 
volt cégünknél: bôvítettük geológiai, hidro-
geológiai méretezô és modellezô szoftver 
készletünket és a szondatesztelô be ren de-
zésünket, valamint alkalmazásuk hoz gya-
korlattal rendelkezô új szakértô kollégákat 
vettünk fel. Eszköz beruházásaink során 
2 db új fúróberendezéssel gyarapítottuk ál-
lományunkat és a fúrási technológiát is 
bôvítettük. Társaságunk 10 fôs mérnöki ál-
lománya biztosítéka a hatékony és magas 
színvonalú hô szi vattyús tervezésnek és pro-
jektirányításnak. Szakmai munkánkat külsô 
szakértôk eseti megbízásával egészítjük ki 
az adott hôszivattyús projekt tartalmi köve-
tel mé nyeitôl függôen, annak érdekében, 
hogy megrendelôink maximálisan elége-
dettek legyenek. 

2010. tavaszán a TESCO indította el 
geotermikus hôszivattyús fejlesztéseit és 
bízta meg a HGD Kft-t két budapesti hely-
színen/XVII. és XIV. kerületben/, hogy ké-
szítse el elavult és gazdaságtalan gázos 
roof-top fûtô és hûtô légkezelô rendszer 

cseréjének primer oldali földhôszondás ter-
veit és kivitelezését. A két beruházásnak 

köszönhetôen, a HGD teljes projekt köz-

remûködésével megszületett Európa 6. 

és 11. legnagyobb hôszivattyús rend sze-

re, amely hazai földhôs projektlistán az 

1. és a 4. helyen szerepel jelenleg.

2010-ben csupán egyetlen államilag 
támogatott hôszivattyús projekt került 
kiírásra, amelynek tervezését és kivitele-
zését a HGD Kft. szoros verseny után 
megnyerte. A Törökbálinton épülô Bálint 
Márton Iskola és Sportközpont beruházás 
sikeres kivitelezéséhez 2010-ben elvégez-

tük a 18.000 méteres földhôszonda rend-
szer letelepítését. A tervezett hô szivattyús 
fûtô teljesítmény: 700 kW és a hûtés: 
760 kW. A teljes hôszivattyús rendszer ki-
építését várhatóan 2011 tavasszal befe-
jezzük. 

A felsorolt nagy projektek, a családi há-
zas és vállalkozói beruházásokat figyelem-
be véve 2010. évben elértük éves szinten 

a 60.000 méter földhôszonda telepítést 

és a beépített hôszivattyús kapacitás el-

éri a 2500 kW fûtési és 3000 kW hûtési 

teljesítményt.

Eddigi sikereink jó alapot nyújtanak 

ahhoz, hogy 2011-ben az Új Széchenyi 

Terv induló pályázati támogatásaival meg-

erôsített hôszivattyús beruházási piacon 

hasonló, vagy ennél még jobb eredménye-

ket tudjunk elérni. A lakossági, vállalati és 
állami szektor tájékoz tatása érdekében 
szakmai elôadásokat tartunk, konferenciá-
kon veszünk részt. Pályázatok elôkészítése 
miatt kapcsolatban állunk a kormányzati 
szervekkel, önkormányzatokkal, gazdasági 
társaságokkal és a lakóépületek kezelését 
végzô szakemberekkel. A jövôbeni hôszi-
vattyús szolgáltatásainkhoz is biztosítjuk 
minôségi és teljes rendszergaranciánkat, 
monito ring rendszereinket, amelyek eddig 
végzett projektjeinknél Megrendelôink meg-
elégedésére szolgáltak.

Tevékenységünk során, szolgáltatá-

saink minôségét, környezetünk védelmét, 

a munkavállalók és az érintett felek biz-

tonságát a legfontosabb té nyezôknek te-

kintjük.

2010. december 20-a óta a tervezés, 
szakértés, kivitelezés és projekt menedzs-
ment, a megújuló energiák alkalmazása, a 
vízgazdálkodás és a mérnökgeológia szak-
területén az MSZ EN ISO 9001:2009 szab-
vány szerinti minô ség irányítási rendszert 
mûködtetünk.

Keressenek minket: új beruházások terve-
zésénél vagy a korszerûtlen, energiapazar-
ló, fosszilis energiát használó fûtô rendsze-
reik hôszivattyús rekonstrukciójánál, fürdôk 
és egyéb ipari létesítmények hulladékener-
giájának hasznosításánál szakmai tanács-
adásért, tervezésért és kivitelezésért.

A legkisebbtôl a legnagyobbig egyforma 
minôségben, garanciával, megtérülô be-
fektetéssel, hôszivattyús technológiával!

A Tesco Áruház földhôszondáinak fúrási 

munkái és roof-tpo rendszere
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Hazánkban is egyre népszerûbbek al-
ternatív fûtési rendszerek. Sok újon-

nan épülô házba, de felújításkor is, akár 
a meglévô fûtési rendszer mellé választ-
ják. Az egyre emelkedô gáz, és távhô 
árak, valamint fejlôdô technikák, bôvülô 
választék is ezt a tendenciát erôsíti. Re-
mélhetôleg a támogatási rendszerek – más 
európai országokhoz hasonlóan – is se-
gíteni fognak ezen rendszerek elterjedé-
sében. 

Az egyik, talán legelterjedtebb, ilyen fû-
tési alternatíva a hôszivattyú, azon belül 
is a levegô-víz hôszivattyúk.

A Mitsubishi Electric az általa kifejlesztett 
Zubadan technológiával forradalmasítot-
ta a hôszivattyús technológiát. A Zubadan 
hôszivattyúj a szabadalmaztatott Flash-
Injection® technológiájának köszön he-
tôen -15°C-os külsô hômér sék letig állan-
dó teljesítményt ad le, vagyis a +7°C-ban 
rendelkezésre álló fûtési teljesítmény 
egészen -15°C-os hômér sék letig – tisz-
tán hôszivattyúsan – garantált. A beren-
dezés -25°C-on is megbízhatóan mûködik, 
egyedülálló teljesítményének köszönhe-
tôen monovalens fûtési rendszer kialakí-
tására kiválóan alkalmas. A hagyomá-
nyos levegô-víz hôszivattyúk alacsonyabb 
külsô hômérséklet mellett egyre kisebb 
fûtôteljesítményt szolgáltatnak. Így a hô-
szükséglet kielégítésére a berendezés túl-
méretezésére vagy kiegészítô (legtöbb-
ször elektromos) fûtés beépítésére van 
szükség.

 A gyártói fejlesztések nem állnak meg. 
A Zubadan technológia már a változó 
tömegáramú központi klímarendszernél 
(VRF) is elérhetô. A Mitsubishi Ctiy Multi 
VRF rendszer eddig ismert és kedvelt so-
rozatai (Y hôszivattyús és az R2 hôvissza-
nyerôs sorozat) mellett már elérhetô a 
City Multi Zubadan, amely a Zubadan 
levegô-víz hôszivattyúkkal megegyezôen 
-15°C-ig állandó fûtési teljesítményt ad 
le, így teljes értékû fûtési rendszerként 
használható. A kültéri egységek egy vagy 
két modulból állhatnak, fûtési teljesítmé-
nyük 26-63 kW-ig terjed, így nagyobb 
épületek, társasházak, házak, szállódák, 
irodaházak igényeit is ki tudják elégíteni. 
A beltéri egységek megegyezôek a City 
Multi többi rendszerének beltérijeivel, így 
választhatunk, oldalfali, kazettás, lég csa-
tornázható vagy parapet beltéri egységek 
között, 2-28 kW teljesítményben. A belté-
ri egységek mellett (vagy akár helyett) 
egy vizes hôcserélô egységet is köthe-
tünk, amely fûtésre és HMV-re melegvi-

zet (akár 70°C-osra) valamint hûtésre 
hidegvizet állít elô. Így akár felületfûtés/
hûtési kör vagy fan-coilos rendszer is ki-
építhetô. A City Multi Zudaban rendszer 
természetesen magával hozza a VRF 
rendszerek elônyet, a kis helyigényt, ru-
galmas telepíthetôséget, magas hatékony-
ságot.

A rendszer vezérlési oldaról is felkészült 
az igényekre. A rendszerhez központi 
ve zérlô, számítógépes felügyelet webes 
elérhetôséggel, költségosztó szoftver is 
elérhetô.

További információt az érdeklôdôk a 
www.zubadan.hu honlapon találnak.

     

Kiss Gergely

– MÁR– MÁR  
nagyban is nagyban is NAGYNAGY!!

Piaci bevezetés óta Európában több tízezren, Magyar-
országon több százan élvezhetik a Zubadan hôszivattyúk 
által nyújtott komfortot.
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Immáron negyedik alkalommal – 2011. 
február 17.-én került megrendezésre 

ismét a Tetôk Falazatok Homlokzatok ki-
állítás keretében a Magyar Passzívház 
konferencia, amely az idén rendhagyó 
programmal jelentkezett. A konferenca 
hagyományos szervezôje és házigazdája 
a Magyar Passzívház Szövetség olyan szí-
nes építési showmûsorral készült a láto-
gatók számára, amely gyakorlati módon 
mutatja be a passzívház témakörét, lát-
ványos helyszíni házépítések formájában 
a nézôk nagy örömére. Az újszerû, gya-
korlatias szemléletmóddal jelentkezô 
MAPASZ konferencia a kormányzati oldal-
ról is kedvezô fogadtatásra talált, hiszen 
a rendezvényt Olajos Péter, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium klíma- és ener-
giapolitikai helyettes államtitka nyitotta 
meg. Beszédében „megdicsérte” a kiállí-
tás színvonalát és a konferencia új sze rû 
megrendezését, majd érdeklôdve pillan-
tott be a szekció elôadók munkájába. 
A konferencia tematikáját négy passzív-
ház témakör köré szervezték – passzívház 
hôszigetelése, passzívház légzárása, pasz-
szívház építése fokozott hô szigetelô ele-
mekbôl, passzívház gépészete –, amelye-
ket négy különbözô teremben, 90 percbe 
tömörítve mutattak be a MAPASZ tagjai. 
Így minden látogató megtekinthette mind 
a négy elôadást az egynapos rendezvény 
folyamán. A rövid elméleti bevezetôk után 
a korábbi passzívház konferencia elô adá-
sokon bemutatott alapelvek és csomó-
pontok most végre a nézôk szeme elôtt 
valósultak meg a színpadon vagy a ve-
títôvásznon. Mind a laikusok, mind a 
szakemberek számára kézzelfoghatóbbá 
vált a passzívház építés mibenléte. Ré-
gen nem láthattunk magyar építési kiállí-
táson akkora nyüzsgést és érdeklôdést, 

mint e napon a SYMA csarnokban, ahol 
mind a kiállítok, mind a rendezôk megle-
petésére több száz ember vetette bele 
magát a kiállítás forgatagába, ismerkedve 
a passzívházas technológia építô anya gai-
val, újdonságaival, lehetôségeivel. Ez azt 
jelenti, hogy a nehéz gazdasági körülmé-
nyek ellenére is a társadalom széles réte-
ge érdeklôdik a környezetvédelem, fenn-
tarthatóság és passzívház építés iránt. 
A MAPASZ – ami a fenntarthatóság iránt 
elkötelezett tervezôket, építôanyag gyár-
tókat, kivitelezôket tömörít – másik nagy 
projektje is ezen a napon kapott zöld 
utat. A Nem Adom Fel Alapítvány passzív 
lakóotthon építését tervezi sérült embe-
rek számára a társadalom széles össze-
fogásával; ebben a nemes vállalkozás -
ban a MAPASZ vállalta karitatív módon a 
szakmai partner szerepét, az egész pro-
jekt lekövetését, bonyolítását, megvalósí-
tását. Soltész Miklós szociális, család- és 
ifjúságügyért felelôs államtitkár jelenlété-
ben ezen a napon jelentették be a hely-

színen rendezett sajtótájékoztatón, hogy 
a III. kerület telket adományoz az alapít-
vány számára és elkezdôdik egy országos 
hallgatói ötletpályázat, amelynek kereté-
ben az építész hallgatók terveikkel segít-
hetik a kezdeményezés sikerességét az 
ország minden pontjáról. A kiállítás mind 
kiállítói, mind résztvevôi szemmel párat-
lanul sikeres volt – régen nem látott akti-
vitást tapasztaltak az elôadók soraiban, 
amit a még délután 6-kor is lelkesen 
jegyzetelôk nagy száma jól ábrázolt. Az 
elôadókat néhány szekcióban haza sem 
akarták engedni a lelkes látogatók; ki-
fogyhatatlannak mutatkoztak kérdések 
tekintetében. Mi lehet nagyobb öröm egy 
elôadónak? A kiállítóknál az elfogyott 
brossúrák és tájékoztatók száma mutatta 
az elégedettséget!

Reméljük, hogy hasonlóan magas 
 szin vonalú és sikeres jövô évi MAPASZ 
konferenciára még több lelkes „új környe-
zetszemléletet óhajtó” látogató érkezik. 
Így legyen!

IV. PASSZÍVHÁZ KONFERENCIA, 2011 
– Azaz, „testközelben a passzívházak”…

Államtitkárokkal, 
lelkes nézôkkel, 
elôadókkal

– MÁR 
nagyban is NAGY!
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A IV. Magyar Passzívház Konferencia 
az elméleti kérdéseken túllépve work-

shopok keretében mutatta be, hogyan 
is lehet a gyakorlatban passzívházat épí-
teni. 

A Passzívház épül a színpadon címû 
elôadás során az elôadó, Béleczki Attila 
(Bauland Minôsített passzívházak – ügy-
vezetô igazgató) valódi Bauland építôele-
mekkel alapozott, falazott, majd épített 
födémrendszert a közönség bevonásával, 
így demonstrálva, hogy Magyarország él-
vonalbeli hôszigetelésû építôrendszerével 
(U=0,08 W/m2K) még egy nô is játszi 
könnyedséggel boldogul, mivel a LEGO el-
ven, milliméter pontosan illeszkedô ele-
mek nem engednek hibalehetôséget. 

A Bauland építési elemek együttesen 
egy kiválóan hôszigetelt, hôhídmentes és 
légtömör épület-szerkezetet és ez által 
egy megszakítás nélküli termikus burkot 
hoznak létre. Ezek a passzívházak épület-
szerkezetétôl elvárt legfontosabb követel-
mények, amelyeket ez a rendszer a lehetô 

leggyorsabb és legegyszerûbb módon 
meg valósít.

A Bauland alapanyagként kizárólag 
a BASF által gyártott, minôségellenôrzött 
Neoport alkalmazza, mivel rendkívüli hô-
szigetelési  értékkel rendelkezik, amelyet 
a beépített grafitlemezkék csak tovább 
növelnek, az apró grafitszemcsék ugyanis 
visszaverik a hôsugárzást. A neopor akár 
20%-kal jobb hôszigetelô anyag, mint a 
hagyományos EPS elemek, mivel a neo-
por  97% levegôt tartalmaz. A legolcsóbb 
és leghatékonyabb hôszigetelô pedig a 
levegô. 

A Bauland falazati elemek úgyneve-
zett háromhéjú, EPS betonszerkezetûek. 
Vagyis képzeljünk el egy összekapcsolt 
5 cm-es belsô és egy akár 30 cm vastag-
ságú külsô hôszigetelô réteget 15 cm vas-

tagságú betonmaggal, amelyet a helyszí-
nen öntenek a két hôszigetelô réteg közé. 
Így válik a rendszer biztonságos, stabil, 
földrengés-, hurrikán-és árvízálló szerke-
zetté.

Ötféle kivitelben és négy vastagságban 
kaphatók a falazóelemek, mivel kü lön bö-
zô szigetelésigényû épületekhez alkalmaz-
hatók. A LEGO elvû passzívház épí tési 
rendszer minden elemet tartalmaz, amely 
egy házépítés során szükséges lehet: alap-
lemez, magasító, falzáró, áthidaló, koszo-
rúelem, szög-vagy íves elem stb.

A cég építette az elsô minôsített 
passzívházat és azóta a legtöbb valódi 

passzívházat hazánkban. Sikerük egyik 
titka, hogy Magyarország egyetlen pasz-
szívház lemezalapjával alulról is képesek 
hôszigetelni a házakat. Mindez 15 év fej-
lesztô munkájának eredménye. 

Nagy áttörést érhetnek el a bemuta-
tott elsô passzív-modulházakkal is, ame-
lyek akár egy hagyományos építkezés 
árá ból kivitelezhetôk (195.000 Ft+Áfa/
m2 kulcsrakész áron). Ezek a modulhá -
zak darmstadti minôsítésre is alkalmas 
passzívházak, amelyek garantáltan 80-
90%-kal kevesebb energiafogyasztással 
mû köd nek. Ezek csomópontjai is megte-
kint he tôk voltak. 

Béleczki Attila betekintést engedett a 
kulisszatitkokba, megosztotta a munkájuk 
során felmerülô kérdéseket és tapaszta-
latokat, a Budapesti Mûszaki Egye tem 
isaszegi Bauland házban mért energeti-
kai eredményeit, és nem sajnálta az idôt 
a közönség kérdéseinek megválaszolásá-
ra sem. 

A látványos show emberközelivé és 
még a laikusok számára is közérthetôvé 
tette a passzívházépítés lényegét. Végül 
a résztvevôk Bauland építési elemekkel 
tervezhetô ArchiCAD programot kaptak 
ajándékba. 

Az épületszerkezet kézzelfoghatóvá té-
telének folytatásaként egy Actual pasz-
szívház nyílászáró valamint egy Helios le-
vegôkezelô rendszer szakszerû beépítése 
következett.

info@bauland.hu 

PASSZÍVHÁZ ÉPÜLT A SZÍNPADONPASSZÍVHÁZ ÉPÜLT A SZÍNPADON
Magyarország legjobb hôszigetelésû passzívház építési rendszere 

(Bauland – Minôsített passzívházak)(Bauland – Minôsített passzívházak)
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Ma már a passzívház fogalom egyre 
inkább elfogadott. Azt azonban ke-

vesen tudják, hogy az igazán jól hô szi-
getelô ablakok megjelenése volt a fordu-
lópont, mely építésüket lehetôvé tette.

A passzívházaknál az Uw=0,8 W/m2K 
a „bûvös szám”. Ezt azonban csak há  rom-
rétegû, lehetôleg melegperemes (a két 
üvegtábla között nem fém, hanem pl. 
már mûanyagból készült üvegtávtartó fut 
körbe)  üveggel, ill. leginkább az ún. „szend-
vicsszerkezetû” tokszárnnyal lehet elérni 
(többféle anyag kombinációja). 

Fontos még a gondos gyártás is, mert 
a légtömörség csak így biztosítható. Ezért 
érdemes alaposan utánajárni, melyik ab-
lakot építjük be, hiszen felújítási ciklusuk 
rendkívül hosszú (30-50 év). Döntési hi-
ba korrigálására nem, vagy csak évtize-
dek múlva lesz gazdaságos lehetôség.

Ha már megvan a remek, passzívház-
hoz alkalmas (akár mûanyag- akár fa-) 
nyílászáró, a beépítést szakszerûen kell 
elvégezni, különben az ablak nem tudja 
hozni az elvárt értéket.

Hibás beépítéssel egy 
jó ablak sem ér sokat!

A hagyományos ablakbeépítés a kö vet ke-
zô fázisokból állt:

1. Mechanikus rögzítés
2. Szigetelés

Ez azonban penészesedési problémákkal, 
a purhab elöregedésével járt, nem volt a 
fal és a nyílászáró között légtömör a zá-
rás. Így ebben a formában semmiképpen 
nem volt alkalmas a passzívházakhoz. 

A korszerû beépítés két további lépéssel 
egészült ki:

1. Mechanikus rögzítés
2. Szigetelés
3. Párazárás és páraáteresztés
4. Légtömörség

Mit is takarnak ezen fogalmak?

1. Mechanikus rögzítés: 
ü A tokszerkezeten keresztül, 
ü vagy speciális szerelôvasakkal 

(eset leg konzolokkal)  történik, 
a gyártók által ajánlott rögzítési 
távolságokban.

2. Szigetelés: 
Fal és tokszerkezet között, 
alacsony tágulású purhabbal.

3. Párazárás és páraáteresztés
ü Párazárás: 

A káva belsô része és az ablak 
között párazáró fólia alkalmazá-
sa (pára-, ill. nedvesség bejutá-
sának megakadályozására a la-
kótér felé). 

ü Páraáteresztés: 
A külsô káva és nyílászáró között 
páraáteresztô fólia felragasztása 
(a pára-, ill. nedvesség kijutását 
teszi lehe tôvé a kültér fele). A kül-
sô fólia duzzadó szalagokkal is 
helyet tesíthetô (faltól függôen).

4. Ezek a szalagok nagyon fontos sze-
repet fognak játszani a késôbbi lég-
tömörség mérésnél is. 

A beépítés helye meghatározó. Míg régen 
a falszerkezetbe építették az ablakokat, 
addig a passzívházaknál mindenképpen 
a hôszigetelésbe kerül a nyílászáró.

Szerzô: Kerti József
kerti.jozsef@actual.hu
www.actual-ablak.hu 

Cubic.Hybrid 

Matrix.Hybrid

Energiazseni passzívház ablakok,Energiazseni passzívház ablakok,  
ajtók és árnyékolókajtók és árnyékolók  (Actual nyílászárók)
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A passzívházak gépészetének leghang-
súlyosabb eleme egy minôségi, hô -

visszanyerôs gépi szellôztetô rendszer. 
Emellett megjelenik a vízellátás-csatorná-
zás, a melegvíz-készítés, és egy szerény 
fûtés, s utóbbiak a légtechnikai rendszer-
rel gyakran kombináltak.

Ma már passzívházak helyett alacsony 
CO2 emissziójú házakról kellene inkább 
beszélnünk, hiszen a megújuló energiá-
ból a pazarlás nem káros a környezetre. 
Mégis fontos az alacsony hôfogyasztás. 
Miért? Mert a természet pazarlása, kôr-
forgása bármilyen imponáló, egy vezérelt 
technikai környezetbe foglalni ezt, óriási 
beruházást, és ezzel természetátalakítást 
igényel. Ha megpróbálnánk eltérni a szel-
lôzô levegô hôtartalmának újrahasznosí-
tásától, nem lehetne esélyünk alacsony 
fogyasztású épületre, hiszen úgy a hôvesz-
teségek többszörösükre emelkednének.  
Az elkövetkezô évtizedek reális esélye te-
hát mégiscsak a passzívház-építészet. 

Akik még nem tapasztalták a bentlakást, 
talán azt gondolhatják, hogy valami kü-
lönleges, high-tech élmény lehet az. Pe-
dig egy háziasszony mindent ellát benne, 
amit kell, és az élmény csak abban kü-
lönbözik egy múlt századi épülettôl, hogy 
kisebb a benti portartalom és még téli, 
több napos fûtéskiesés esetén is csak 
pár fokkal csökken a belsô hômérséklet. 
Ha áramszünet volna, az ablaknyitásos 
szellôztetés éppúgy megoldja a túlélést, 
mint bármely más épületnél.

A légtechnika mégis folyamatos, sza-
bályozott üzemben a legjobb. A hazai ég-
hajlatnál óriási elôny, ha talajhôvel tempe-
ráljuk a téli fagyos, vagy a nyári túlhevült 
levegôt, mielôtt a központi légkezelôbe 
juttatjuk.

A friss- és a kidobott levegô vezetése 
csak gondos, hôszigetelt, hôhíd-mentes 
lehet, különben télen megjelenik a kon-
denzátum és akár a penész is. A következô 
elem, a rendszer lelke, a hôvisszanyerôs 
szellôztetô. Méretezésük csak az épület 
hosszú távú használatának víziójá alapján 
lehet megfelelô, amit nehezít, hogy az 
alulméretezettség éppúgy gond, mint a 
túl méretezés. A kész rendszer használata 
mégis egyszerû, kézi, vagy automata fo-
kozatkapcsolással tudjuk optimalizálni. 
A karbantartás szûrôcserébôl, és a gép 
belsô áttörlésébôl áll, amit félévente ér-
demes tervezni.

A belsô légelosztás optimális módja 
az, ha a födémekben dugjuk el a csô há-
lózatot, és a mennyezetrôl fújjuk a friss-
levegôt a tartózkodóterekbe, míg az elszí-
vási pontokat szintén a mennyezeten 
alakíthatjuk ki az erôsebben párásodó, 
szennyezett helyiségekben. Mivel a ház 
külsô tömörségéhez képest a belsô terek 
elválasztása szerényebb, a teljes ház így 
tökéletesen átöblíthetô.

A HELIOS FRS csôhálózata egy egy-
szerû, és éppen ezért zseniális csôhálózat, 
amelynek alapja egy antibakteriális bevo-
natú, kisátmérôjû, mûanyag, „kômû ves-

álló” gégecsô, melyet sugaras hálózat-
ként fektetünk egy központi gépházból. 
Így nincsenek áthallások, minden tökéle-
tesen takarítható, a légtechnika még a 
födémszerkezetbe is integrálható. Statikai 
elemzés áll rendelkezésre a legfontosabb 
esetekre, de egyszerû szabályok betartá-
sával a gyengítés észrevehetetlenné vá-
lik.  Optimális a tervezônek, a kivitelezônek 
és a megrendelônek egyaránt.

Ma már több épület, több éves, alapos, 
méréses tapasztalata áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy szaktervezô segítségével va-
lóban gondtalanul üzemelô, optimális, és 
csekély technikafüggést jelentô rendsze-
rek szülessenek, s a tavasz frissességét 
ablaknyitás nélkül is egész évben élvez-
hessük.

iroda@helios.hu

PASSZÍVHÁZ ÉPÜLT A SZÍNPADONPASSZÍVHÁZ ÉPÜLT A SZÍNPADON
Tavaszi levegô a passzívházban? Próbálja ki!

(Helios – Friss levegôt!)(Helios – Friss levegôt!)



FGFG passzív ablak kft. passzív ablak kft.
Elsô, magyar, minôsített, passzívház nyílászáró gyártó 

Thermo 97 passzív
A nyílászárók fából készülnek.

Uw: 0,80w/m2k

Üvegezés: 3 rétegû 

ug: 0,5-0,7w/m2k

www.fgpasszivablak.hu

info@fgpasszivablak.hu

Tel: 06 30 2066-285

Fax: 06 76 403-826
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A passzívház gépészet feladata, hogy 
a legkevesebb primerenergia felhasz-

nálása mellett megoldani az épület, kli-
matizá lását, azaz fûtését és hûtését, lég-
komfort szellôztetését és a használati 
melegvíz ellátását.

Higiéniai okokból – a szag-, káros-
anyag-, CO2- és nedvességterhelés sem-
legesítése céljából- minden modern la-
kásban szükség lenne gépi szellôztetésre, 
passzívház nem is létezik légkomfort szel-
lôztetô berendezés nélkül. A szellôztetési 
hôveszteségek csökkentését szolgálja a 
szellôztetô berendezésekben elhelyezett 
hôvisszanyerô egység. A hôvisszanyerés, 
a szellôztetés által beszívott friss, hideg 
levegôt melegíti elô a kifújt levegôben 
lévô hô egy részének átadásával. A jobb 
készülékek a két levegôáram hômér sék let-
különbségének mintegy 90 %-át képesek 
bent tartani a lakásban. Egy hô vissza-
nyerôs légkomfort szellôztetô berendezés 
a szellôztetési veszteségeket csökkenti 
drasztikusan, de plusz hôt nem termel. 
Abban segít, hogy a fûtési hôszükségletet 
le lehessen egyáltalán vinni a jól ismert 
15 kWh/m2év határra. Ilyen extrém ala-
csony fûtési hôszükséglet esetén értelem-
szerûen a fûtési szezon is lerövidül, azon-
ban teljesen nem szûnik meg.

Fûtés, melegvíz-készítés közvet-

lenül áram mal távolról sem 

optimális megoldás

Elvileg fenn áll a lehetôsége ezt az ext-
rém alacsony fûtési hôszükségletet, vala-
mint a melegvíz készítését közvetlenül 

elektromos módon megvalósítani, magas 
primerenergia költsége miatt azonban 
nem nyújt igazi alternatívát. Szemléletében 
homlok egyenest ellenkezik a passzívház 
filozófiájával.

Nézzük ezt meg számokban kifejezve. 
Tételezzünk fel egy négytagú családot, 
mely egy 120 m2-es passzívházban lakik, 
ahol a fûtési hôszükséglet 15 kWh/m2év, 
a hôterhelés 10 W/m2, a melegvíz-igény 
fejenként 50 l/nap, a szellôztetés lég cse-
reszáma pedig 140 m3/h. A fûtés éves 
energiaszükséglete 1.800 kWh, a meleg-
víz elkészítésének éves energiaszükség-
lete pedig mintegy 3.400 kWh, ami ösz-
szesen 5.200 kWh-t tesz ki. Ha ezen 
ener giaszükséglet lefedése közvetlenül 
elekt romos árammal történik, akkor az 
épületgépészet primerenergia-igénye en-
nek 2,5-szöröse (az áram primerenergia-
faktora 2,5), azaz 13.000 kWh, ami faj-
lagosan megfelel 108 kWh/m2év-nek.

Egy passzívházban az épület összes 
primerenergia-igénye 120 kWh/m2év-nél 
nem lehet magasabb, ami azt jelentené, 
hogy összesen 12 kWh/m2év primerener-
gia, azaz 4,8 kWh/m2év elektromos úton 
bevitt energia lenne csak megengedhetô 
a ház egyéb, épületgépészeten kívüli igé-
nyének kielégítésére. Ez az áramfogyasz-
tás még a világításra sem lenne elegendô, 
nem beszélve a háztartási eszközök, szó-
rakoztató elektronika és egyéb mûszaki 
berendezések szükségletérôl.

Fûtés, melegvíz-készítés levegôs mi-
ni-hôszivattyúval a klasszikus passzívház 
kompakt készülék

A passzívház kompakt készülék elvét 
Dr. Wolfgang Feist fogalmazta meg elô-

ször 1995-ben, majd Christof Drexel 
1996-97-ben megépítette az elsô piaci 
forgalomra alkalmas készüléket. A kom-
pakt készülék a hôvisszanyerôs szellôztetô 
berendezés továbbfejlesztése, mely a hô-
visszanyerés után a szabadba távozó el-
használt levegôbôl egy levegôs mini-hô-
szivattyú segítségével további hôt nyer ki. 
A pluszban kinyert hô egy részét átadja 
a lakásba befújásra kerülô friss levegônek, 
azt mintegy 45 °C-ra felmelegítve, vala-
mint melegen tart egy, a kompakt készü-
lék részét képezô melegvíztárolót. Mivel 
a készülék a légkomfort szellôztetési funk-
cióra épül rá, mind a hôszivattyú számá-
ra rendelkezésre álló levegôáram, amibôl 
hôt tud kinyerni, mind pedig a légfûtés 
levegôárama, amivel hôt tud a lakásba 
bejuttatni, a higiéniai szükségletek által 
determinált. Nem a fûtési hôszükséglet, 
hanem a higiéniai igény határozza meg 
a térfogatáramot.

A levegôs hôszivattyú számára rendel-
kezésre álló levegô hômérséklete sosem 
kerül kedvezôtlen tartományba, mivel a 
beltérbôl származó levegôt hasznosítja, 
nem pedig a kültérit. COP-értéke a leg-
kedvezôtlenebb, hideg idôszakban sem 
zuhan kritikus szint alá. Éves összenergia-
felhasználása a fûtés és melegvíz-készí-
tésre más rendszerekhez képest kimagas-
lóan alacsony. Az elôbb említett példánál 
maradva és egy drexel und weiss aero-
smart M kompakt készüléket feltételezve 
a fûtés energiaszükséglete – szellôz te tés-
sel együtt – kb. 900 kWh/év, a meleg -
víz-készítés energiaszükséglete pedig kb. 
1.100 kWh/év, azaz a rendszer összes 
energiaszükséglete évi mintegy 2.000 kWh 

Passzívház nem is létezhet 
légkomfort szellôztetô berendezés nélkül
Egy épület akkor teljesíti a passzívház szabvány követelményeit, ha

• fûtési hôszükséglete ≤ 15 kWh/m2év,
• légtömörsége n50 ≤ 0,6 h-1 és 
• primerenergia-szükséglete ≤ 120 kWh/m2év
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Gabula András
06 30 94 24 403
H-2143 Kistarcsa, 
Mezsgye utca 1.  
andras.gabula@legkomfort.eu
www.legkomfort.eu

• passzívház gépészet tervezés, 
kivitelezés

• phpp számítás 

• profi légkezelés = 
allergiamentes otthon

• egy lépés a gazdaságos és kör-
nyezettudatos megoldásokhoz, 
az egészséges élettérhez

• elkötelezetten a minôség 
szolgálatában, az éghajlat 
védelmében

(a közvetlen elektromos megoldás 5.200 
kWh-jával szemben). Az épületgépészet 
energiaigénye primerenergiában ezek 
alap ján évi 5.000 kWh-ának, azaz fajla-
gosan 42 kWh/m2év értéknek felel meg 
(a közvetlen elektromos megoldás 108 
kWh/év értékével szemben).

Pusztán légfûtéssel akkor lehet nagy 
valószínûséggel kifûteni egy házat, ha hô-
terhelése nem nagyobb 10 W/m2-nél. 
Ezen ökölszabály útmutatásként szolgál 
csupán, a pontos tervezéshez a PHPP-
számítás adja meg a szükséges informá-
ciókat. Belôle pontosan kiolvasható, hogy 
hány Watt a hôterhelés, és hány Wattot 
lehet bevinni a szellôztetô rendszeren ke-
resztül légfûtéssel. Ha a légfûtés önma-
gában nem lenne elegendô a hôterhelés 
lefedéséhez, viszont nem hiányzik túl sok, 
akkor a megfelelô kiegészítô fûtés megvá-
lasztásán van a sor. Relatív kis különbség 
esetén elegendô lehet egy fûtô kalorifer 
alkalmazása a befújó ágon. Fi gye lem be 
kell venni, hogy a kompakt készülék hány 
fokra melegíti fel a levegôt (a drexel und 
weiss aerosmart sorozata pl. 45°C-ra), 
illetve nem szabad elhanyagolni azt a 
tényt sem, hogy a készüléknek a meleg-
vizet is elô kell állítani és ezért idôlegesen 
meg kell ossza teljesítményét. A fûtô ka-

lorifer, mely lehet elektromos 
vagy melegvizes is, a levegôt 
tovább melegítheti, egészen 
52°C-ig. Nagyobb különbség-
nél érdemes lehet pl. a nap-
paliba egy bio etanol kandallót 
elhelyezni, mely a csúcsterhe-
lés idején bekapcsolható.
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A mikroprocesszoros vezérlésnek kö-
szön hetôen a VIGAS faelgázosító ka-

zán mûködtetése amellett, hogy rendkí-
vül gazdaságos, kényelmi szempontból is 
óriási elôrelépést jelent a hagyományos 
vegyestüzelésû kazánokkal szemben. 
A ha gyományos fûtésnél az égéstermék 
egy jó része hasznosulatlanul a kémé-
nyen át távozik. A VIGAS faelgázosító ka-
zán új sze rû égetési elvének köszönhetôen 
a maga sabb hômérsékleten éghetô gázt 
is elégeti, így a kazán hatásfoka 85-90 
százalékosra nô.

A választékot még bôvíti a nemrégiben 
kifejlesztett pellettel illetve fával fûthetô 
VIGAS 18 DP kazán is. A VIGAS kazánok 
lakóépületek, családi házak, panziók, ipa-
ri csarnokok és más hasonló létesítmé-
nyek fûtésére készülnek. A kazánok tel-
jesítménye típusuk szerint 25 kW-tól 
100 kW-ig terjed.

VIGAS kazánok égetési elve 
A VIGAS kazánok nagymértékben külön-
böznek az átlagos szilárd tüzelésû kazá-
noktól. Az égési folyamat az úgynevezett 
elgázosítás elvén mûködik. Az elgázosítá-
si eljárás a szerves és szervetlen anyagok 
zárt kamrában történô hôbomlásán ala-
pul, amely a befúvóventilátor által létreho-
zott elsôdleges levegô kismértékû túlnyo-
másánál megy végbe. Az faelgázosítás a 
hôálló betonfúvóka felett, a kazán tüze lô-
anyag terében történik. Az elsô fázisban 
a tüzelôanyag szárítása és a nedvesség 
kivonása történik. A keletkezô gázok ösz-
szekeverednek az elôfûtött szekunder le-
vegôvel és ezek alkotják az égési gázok 
elegyét a második fázisban. A gázok el-
égetése a kazán égésterében megy vég-
be és a harmadik fázisban az égéstermék 
a hôcserélô csövön keresztül távozik a 
kéménybe.

A VIGAS kazánok bármilyen száraz fá-
val fûthetôk, a kazánban a fûrészportól 

kezdve a farönkig, a biobrikettôl a pelletig 
kazántípustól függôen mindenfajta fa-
anyagot el lehet égetni.

Calor vegyestüzelésû kazánok
Melegvizes fütési rendszerekhez, családi 
házak, üzemcsarnokok, nagyobb ipari- és 
mezögazdasági létesítmények, fóliasátrak 
fütésére alkalmazhatók. Újonnan épülö 
vagy már meglévö rendszerekhez rövid 
idö alatt csatlakoztathatók. 

Tüzelöanyag 
A hagyományos fa és szén mellett min-
den mezö- és erdögazdaságban keletkezö 
éghetö hulladék: bálázott gabonaszalma, 
kukoricaszár, nád, szölövenyige, faforgács, 
faapríték, hasábfa, fatuskó stb. felhasz-
nálható tüzeloanyagként. Szenet is lehet 
a kazánban égetni.

EKO-KARBON pellet 
automata kazánok
Az EKO-KARBON automata kazánok nagy-
hatékonyságú és környezetbarát fûtô egy-
ségek, melyekben az égési folyamat sza-
bályozottan, füst képzôdése nélkül zajlik. 
A káros anyag képzôdés nem éri el a 
megengedett norma töredékét sem. 

A családi házak, üzletek, bevásárló 
köz pontok, üzemek, gazdasági épületek, 
mezôgazdasági egységek, garázsok fûté-
sére, valamint használati melegvíz elôál-
lítására is alkalmasak. 

Az EKO-KARBON automata kazánok 
kazánteste 5mm vastag kassai lemezbôl 
készül, plazmavágó segítségével. A kazán-
test részeit kézi hegesztéssel illesztik egy-
máshoz. 

Poly-Mix Kft.
2132 Göd, Rákóczi út 103. 

Fax: 06 (27) 334-900, Tel.: 06 (21) 2000-190 
polymix@polymix.hu

Vigas faelgázosító kazánokVigas faelgázosító kazánok
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Falufûtés célja 
Beruházás célja a hagyományos rossz 
hatásfokú és rosz tüzelési jellemzôkkel 
rendelkezô a családi házaknál lévô kis 
kazánok kiváltása, szabályozott, jó hatás-
fokú, távfûtéssel. Ezzel a példa értékû 
beruházással utat szeretett volna mutat-
ni a hazai lehetôségek maximális kihasz-
nálására a falu közössége. A fûtômû 
2005 óta üzemel.

  
Fûtômû ismertetése
Telek elhelyezkedése, falu központ mel-
lett (3600 m2 önkormányzati tulajdon) 
faapríték tüzelésû fûtômû. A kazánházba 
2 db 600 kW hôteljesítményû biomassza 
kazán üzemel. Távhô ellátáshoz használt 
távfûtô vezeték hossza 2400 m.

Fûtômû a faluban lévô családi házak 
és közintézmények fûtését biztosítja. 
A ka zánház a falu szélén található. A fû-
tés jellege, hô távvezetéken hôszolgáltatás 

az épületek falánál telepítet hôköz pon-
tokba. A tüzelô berendezések fûtésére 
többnyire a helyszínen készített aprítékot 
használnak.

A fûtômû egy olyan építményben van 
elhelyezve amelyben a kazánház és a tü-
zelôanyag tároló siló található. A kazánház 
10,7×10,0 m alapterületû 5,1 m belma-
gasságú, tüzelô anyag tároló siló 10,7× 
20,0 m alapterületû 5,3 m pm belma-
gasságú épület.

A fa tüzelô berendezés a BIOLÁNG Kft. 
sok éves fejlesztési munkájának az ered-

ménye. A tüzelô berendezés tûzálló falaza-
tú égôtérbôl, utóégetô kamrából valamint 
a melegvizes hôcserélôbôl ál. Ez a felépí-
tés kielégíti a legszigorúbb Európai norma-
tívákat is, de leginkábba Magyar 23/2001 
KöM rendelet határértékeit a mi a legszi-
gorúbb az EU-ban. 

A tüzelô berendezéshez szükséges tü-
zelôanyagot a kazán mellett lévô silóba 
tároljuk. A falazott silóból egy rakodó gép-
pel a napi tárolóba lehet át tölteni. A napi 
tárolóból automatikusan történik a tüzelô 
anyag transzportálása a tüzelô berende-
zéshez. A tüzelô berendezés automatikus 
üzemeltetését a tüzelô mellé telepített tü-
zelôanyag készlettárolóval biztosítjuk. 

A fa tüzelésû melegvíz kazán és a tü-
zelôanyag behordó és adagolórendszer 

mûködtetését a kazánházban elhelyezett 
PLC-vel vezérelt vezérlô szekrényekbôl biz-
tosítjuk . innen történik a csatlakozás táv-
felügyeleti rendszerre is.

Hatások eredmények
Éves szinten 6–9 eGJ biomassza energi-
ájával a hagyományos (rossz hatásfokú, 
50% alatt) szilárd tüzelésû kiskazánokkal 
fûtôtt családi házak illetve közintézmé-
nyek fûtését biztosítja. 

A környezetre és társadalomra gyakorolt 
hatása jelentôs, mert

• kényelemes,
• magas komfortfokozatú,
• gazdaságos üzemeltetés,
• munkahely termtés, 
• falu összetartozás erôsíti

 

Tóth Dezsô
BIOLÁNG Kft., Szolnok
www.biolang.hu

Az elsô hazai biomassza falu 
fûtômû  Pornóapátiban

A fûtômû üzemeltetéséhez éves szinten 
6-10 ezer tonna fa aprítékot használ fel 
az alábbi megbontásban: 

helyi fa hulladék   
(nyesedék, tüzifa, fûrészpor) 
max. 200 tonna

falu erdeibôl származó (apríték) 
max. 200 tonna

külsô beszerzés (apríték)  
250 tonna
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Az energia, a háztartások, cégek, álla-
mi intézmények fenntartási költsége-

inek legjelentôsebb részét teszik ki. Ha itt 
egy korszerû, helyi alapanyagokra épülô, 
fa ap ríték, pellet, vagy Agro pellet kazán-
rendszer kerül elhelyezésre, óriási ener-
gia költ ség megtakarítás érhetô el. Miért 
fizetne egyre többet az energiahordozó-
kért, ha egy egyszeri beruházással drasz-
tikusan minimalizálhatja mûködési költ-
ségeit. 

Több tízezres referenciapontunk van 
világszerte, de már Magyarországon is 
szá mos megtekinthetô beruházással ren-
delkezünk, az egészségügyi intézmé nyek-
tôl, az iskolákon át a terményszárítóktól 
az üzemcsarnokokig. Teljes körû szolgál-

tatással állunk rendelkezésükre a terve-
zés, kivitelezés, pályázat lebonyolítása mel-
lett akár finanszírozóként is. Ha megújuló 
energiára vált, akkor velünk tegye, aki 
legmagasabb technológiai, fejlesztôi hát-
térrel rendelkezik, és valóban minta sze-
rûen mûködô rendszereket építünk, legyen 
az 6 kW vagy akár 12 MW. 

Talán érdemes lenne elgondolkodnunk, 
ha a Világ legnagyobb kôolaj tar ta lékaival 
rendelkezô országok az alternatív energiá-
ba fektetnek, érdemes e nekünk is. 

Tisztelettel: Hargassner Magyarország
Kônigsfelder Ferenc
30/916-6890
info@hargassner.hu
www.hargassner.hu
www.hargassner.at

Rólunk szól! 
http://www.youtube.com/
watch?v=MHDhhbh4DU0

Harc az energiáértHarc az energiáért
Manapság az energiaárak szárnya lását tapasztalhat-

juk. Elég csak a benzin árra vagy a földgáz árára te-

kinteni. A jelenlegi közel-keleti helyzet csak fokozza 

ezt az álla potot. A globális kereslet lassan meghalad-

ja a fosszilis energia kínálatot, az árak tovább emel-

kednek, har colunk az energiahordozókért, miközben 

hazánk jelentôs biomassza poten ciállal rendelkezik.
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A pelleten kívül azonban továbbra 
is megmarad a fahasábtü zelés, 

szén vagy egyéb szilárd tü ze-
lôanyagok elégetésének lehetôsége. 
Egyszerûen csak le kell emelni a 
tüzelôajtóra felszerelt égôfejet az aj-
tóval együtt, és feltenni a kazán 
eredeti tüzelôajtaját. Ez a mûvelet 
nem igényel szakembert, a felhasz-
náló maga is elvégezheti. (A pel let-
égô felszerelését, beállítását azon-
ban célszerû szakemberre bízni!) 
Egy ilyen fûtôberendezés kényelme 
vetekszik a gáztüzelésével, viszont 
alacsonyabb költségszinten üze mel-
tethetô.

Az égô teljesen automata üzemû: 
a külsô csiga adagolja a szükséges 
mennyiségû pelletet az égôfejbe, 

amely a fûtési igény szerint automa-
tikusan gyújt, teljesítményt szabá-
lyoz és kiolt. A berendezés szo ba-
termosztátról vezérelhetô. A kazánt 
indirekt tárolóval összekapcsolva 
használati melegvíz is elôállítható 
(prioritással), vagy a tároló akár 
fûtési puffertároló is lehet. Az E1-24 
pelletégô 6-24 kW teljesítményen 

mûködtethetô. Automatikusan sza-
bályozza magát a beállított nagy és 
kis teljesítményre a pillanatnyi hô-
mérsékleteknek megfelelôen. Az égô 
tüzeléstechnikai hatásfoka 94%.

Misinkó Sándor
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

VEGYESTÜZELÉSÛ KAZÁN PELLETÉGÔVEL
A HAJDU Zrt. 2010. év elején jelent meg HVK típusjelû, 20, 30 illetve 40 kW név-

leges teljesítményû ve  gyes tüzelésû kazáncsaládjával. Ezek a komplett kivitelû, 

magas hatásfokkal üzeme lô kazánok ma már könnyen, gyorsan, kedvezô áron kie-

gé szíthetôk folyamatos tüzelést biztosító pel letégôvel.

E1-24 pelletégô szett (HVK kazánokhoz)
◆ A szett tartalma: pelletégô, égôbetét, vezérlés + szenzorok, 
 adagoló csiga, etetôcsô, flex etetôcsô, szigetelt kazánajtó
◆  6-8 mm pellet elégetésére
◆  Teljesen automata üzemmód
◆  Használati melegvíz-elôállítás funkció is
◆  Teljesítmény 6-24 kW
◆  Hatásfok 94%
◆  A kazán (ajtócserével) könnyen visszaállítható vegyes tüzelésre
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Napjainkban a geotermikus hôhasz no-
sítás egyre nagyobb teret nyer az épü-

letgépészetben. Ez átgondolt és környezet-
tudatos gondolkodásmódot tükröz, mely 
nem csak a jelenre, hanem a hosszú távú 
jövôbe is fókuszál. Legelterjedtebb megoldá-
sok a mélyfúrású talajszondák, amik jellem-
zôen 100 és 150 méteres mély ségig kerül-
nek telepítésre. Ez azonban számos kérdést 
felvetett már az EU többi országaiban, töb-
bek között a rétegvizek védelmét. Az Osztrák 
AMASOND® cég a geotermikus rendszerek-
nél a hangsúlyt a sekély mélységbe tele-
píthetô megoldásokra helyezte. Célja a fel-
szín alatti mélyebb zónák védelme, ennek 
érdekében a sekély rendszerek alkalmazá-
sához, gyorsan és egyszerûen telepíthetô 
rendszer elemeket kínál. Az AMASOND® 
geotermikus hôhaszonsítás a 2,0 és 40,0 
méteres mélység között lévô talajrétegben 
zajlik. Itt ugyanis ellentétben a mély szon-

dákkal, az energia nemcsak a föld magja 
felôl érkezik, hanem a felszínrôl: napsugár-
zás, esô és szél formájában. Míg a lent-rôl 
érkezô energia áramlás mértéke: kb. 0,06–
0,10 W/m2 addig a felszínrôl érkezô kb. 
1.000 (!) W/m2. A felszínrôl érkezô energia 
évrôl évre megújul, feltöltôdik ez által a 
hosszú távú mûködése is sokkal üzembiz-
tosabb. (1. ábra) Hogy a sekély mélységben 
is ki tudjuk nyerni a megfelelô mennyiségû 
energiát az AMASOND® kifejlesztett egy 
teljesen új rendszert. Alap ja három fô elem: 
kívül-belül hullámos csô, a korrózió- és 
nyomásálló gyorscsatlakozó idom és a koa-
xiális talajszonda. A hullámosított csônek 
köszönhetôen, a faj lagos felülete nagyobb 
lett, így a ki nyer hetô energia is vele ará-
nyos. A koaxiális – azaz csô a csôben – ta-
lajszondákban, a külsô hullámos csôben 
helyezkedik el egy belsô csô. Ebben a belsô 
csôben halad a folyadék lefelé a szondá-
ban, majd a vég elembe érve kilép a két csô 

közti térbe és ott halad felfelé és itt jön lét-
re a hôcsere. (2. ábra) A két közeg (elô re-
menô és visz sza térô) között, a belsô csô PP 
(poly pro pylene) anyagának köszönhetôen 
nincs vagy jelentéktelen a hôátadás. A kö-
zeg szétválasztását a szonda fejegysége 
biztosítja. A belül is hullámos felületnek kö-
szön hetôen, alacsony áramlási sebesség-
nél is létrejön a turbulens áramlás. A kisebb 
tömegáram miatt kisebb primer köri szi-
vattyú teljesítmény szükséges, ez által a 
AMASOND® geotermiával kialakított hô-
szivattyús rendszer hatásfoka (SPF; COP) 
jelentôsen magasabb. A koaxiális talajszon-
dákon túl: 3 és 5 méteres energia ko sarak, 
energia cölöpök, egy és kétszintes árok kol-
lektorok építhetôek az AMASOND® rend-
szer segítségével. Egy létesítményen belül 
a rendszerek szabadon kombinálha tóak. 
A gyártó komplett egészben gondol kodva, 
a gépházi csatlakozástól a talajköri szonda 

osztó-gyûjtôkön át valamennyi geotermikus 
megoldásig minden szükséges elemet biz-
tosít, így a teljes primer -kör kialakítható egy 
termékcsaládból. Az AMASOND® a magas 
minôség és energiahatékonyság elkötele-
zett híveként mél tán kapta meg a TÜV-SÜD 
és az SKZ minôségi bizonyítványokat. A rend-
szer kizárólagos magyarországi forgalmazó-
ja és szaktanácsadója a GreenWatt Kft.

Geotermia másképpen – 
AMASOND® rendszer újdonság

2. ábra

1. ábra

GreenWatt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1094 Budapest, Üllôi út 109/a
Tel/fax.: +36 1 2000-459
Mûszaki infóvonal: +36 30 528-6742
e-mail: info@greenwatt.hu
www.greenwatt.hu
www.amasond.hu
www.amasond.com
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Mûködési elv
A napelemes berendezések a napener-
giát közvetlenül és azonnal villamos ener-
giává alakítják át, fosszilis tüzelôanyag 
fel  használása nélkül. A napelemes tech-
nológia lényegében a fotoelektromos (pho-
tovoltaic-PV) elvet használja ki, mely 
segítségével bizonyos-, megfelelôen szeny-
      nye  zett félvezetôk kombinációja a napsu-
gárzás hatására elektromos áramot állí-
tanak elô.

A fotoelektromos (PV) hatás akkor jön 

létre, amikor egy, valamely (rendszerint 

félvezetô) anyag vegyértéksávjában lévô 

elektron az anyagba beesô, elegendô 

energiájú foton (elektromágneses sugár-

zási kvantum) elnyelôdése következtében 

a vezetési sávba kerül. Gyakorlatban a 

félvezetôkben éppúgy, mint a szi gete lô-

anyagokban, a vegyértékelektronok nem 

tudnak szabadon elmozdulni, azonban a 

félvezetôk esetén a szigetelôanyagokhoz 

képest a vegyértéksáv és a (villamosan 

vezetôképes anyagokra jellemzô) vezeté-

si sáv közötti energiarés kicsi, ennélfogva 

az elektronok könnyen eljuthatnak a ve-

zetési sávba, ha kívülrôl energiát kapnak. 

Amennyiben ez az energia fénysugárzás-

ból származik, akkor foto-elektromos ha-

tásról van szó.

Általános metszet egy PV panel gyártási 

szerkezetérôl

PV panel jellemzôk
A névleges csúcsteljesítmény (kWp) az a 
villamos teljesítmény, amelyet valamely 
napelemes berendezés normál tesztelé-
si feltételek (STC) mellett szolgáltatni tud:

• 1000 W/m2 napfény-besugárzás 
merôlegesen a panelekre;

• 25°C PV panel felületi-hômér-
séklete;

• Légtömegáram (AM) = 1,5. A lég-
tömegáram befolyásolja a napele-
mes energia-elôállítást, mivel a 
napsugárzás teljesítménysûrûség-
spektrum tendenciájának indexét 
képviseli.

A napelemes berendezések fôbb elônyei 
az alábbiakban foglalhatók össze:

• elosztott energia elôállítás, szükség 
esetén;

• nincs szennyezôanyag kibocsátás;
• megtakarítás a fosszilis tüzelô-

anyagok terén;
• a berendezések megbízhatósága, 

mivel nem rendelkeznek mozgó al-
katrészekkel (hasznos élettartamuk 
rendszerint meghaladja az 50 évet);

• alacsonyabb üzemeltetési és kar-
bantartási költségek;

• moduláris rendszer felépítés (a be-
rendezés teljesítôképességének 
növeléséhez elegendô a panelek 
számát megnövelni) a tényleges fel-
használói igénynek megfelelôen.

A napelemes berendezések létrehozásá-
nak beruházási költsége azonban megle-
hetôsen magas a mûszaki és gazdasági 
szempontból még nem teljesen érett pi-
acnak köszönhetôen. 

A napenergia, mint energiaforrás idô-
járás függô változékonysága következté-
ben az energia elôállítása szeszélyes, ki-
számíthatatlan.

A napelemes berendezések éves vil-
lamos energiatermelése különbözô té nye-

Energiatakarékos és passzívházak

BEVEZETÔ

Az ABB hosszú ideje – mind gyártóként, 
mind szállítóként – olyan termékeket és 
megoldásokat kínál, amelyek csökkentik 
az energiarendszerek környezeti hatásait. 

Az egyre csökkenô erôforrások és az 
egyre növekvô energiaigény által jellem-
zett világunkban az ABB által folytatott 
kutatás a villamos energia elôállításával, 
továbbításával, elosztásával és felhasz-
nálásával kapcsolatos hatékony és fenn-
tartható módszerek kidolgozására össz-
pontosít.

Az automatizálási termékek terén szer-
zett több éves tapasztalat birtokában az 
ABB szüntelenül új utakat keres annak 

érdekében, hogy bôvítse és továbbfejlesz-
sze meglévô technológiáit ügyfelei igényei-
nek kielégítése céljából. Egy olyan társa-
dalomban, ahol a klímaváltozás, mint érv, 
egyre fontosabb szerepet játszik a tiszta 
energiafajták, mint például szél-, illetve 
napenergia egyre nagyobb mérvû felhasz-
nálása vonatkozásában, az ABB jelenti a 
legjobb szállítót az eredeti gyártók, tele-
pítôk és fôvállalkozók számára, teljeskörû 
termékportfoliót nyújtva a megújuló ener-
giapiaci igények támogatásához. 

Minden napelemes berendezésbe va-
ló beruházás egyúttal befektetés a jövô-
be, illetve a jövôre nézve. A befektetett 
összeg, a finanszírozási idôtartam és az 
amortizáció alapján végzett nyereséges-

ség-számítás olyan tényezôkön alapul, 
mint a rendszer mérete és telje sítô ké pes-
sége, az éghajlati viszonyok, valamint a 
földrajzi/regionális telepítési helybôl ere-
dô általános feltételek.

Bár a villámlás, a túláramok és vissz-
áramok, valamint a túlfeszültség által a 
rendszerre jelentett veszély statisztikai-
lag meghatározható, mindig akadnak 
bizonytalansági tényezôk, ezért az ABB 
abszolút elôfeltételnek tekinti a túlfe-
szültség-védelem integrált megoldásait. 
Ezek a megoldások „kipróbált és tesztelt 
komponensek” formáját öltik, amelyek 
biztosítják azt, hogy az erômû bevételi 
szintje feleljen meg az elvárt gazdasági 
elôrejel zé sek nek.

Lakossági- és közületi fotovillamos PV erômûvek 

ABB komponensekkelABB komponensekkel
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zôk – többek között az alábbiak – függ-
vénye:

• a telepítési helyen beesô napsu-
gárzás;

• a panelek dôlésszöge és tájolása;
• árnyékoló környezet jelenléte;
• a berendezés elemeinek (PV modu-

lok és inverterek) mûszaki jellemzôi. 

A napelemes rendszerek 
felhasználási területei
1. Szolár erômûvek (energiatároló rend-

szerekkel együtt) sziget-üzemû felhasz-
nálók számára;

2. Szolár mini-erômûvek kisfeszültségû 
hálózatra csatlakozó felhasználók szá-
mára;

3.  Szolár kis-erômûvek, a középfeszültsé-
gû hálózatra csatlakoznak. Feed-in 
Tariff (Hálózatba való betáplálási tari-
fához kapcsolódó) ösztönzôket csak 
a 2. és 3. típusú alkalmazások kap-
nak, 1 kW-nál nem kisebb névleges 
teljesítményû berendezés esetén.

A napelemes szolár erômûvek lényegé-
ben generátorból (napelem panelekbôl), 
energia átalakító-, szabályozó- és kondi-
cionáló rendszerbôl, esetleg energiatáro-
ló egységekbôl, a kapcsoló és védelmi 
eszközöknek helyet adó villamos kap-
csoló-berendezésekbôl, valamint a DC 
(egyen áramú) ill. AC (váltóáramû) kábel-
hálózatokból állnak.

A PV panelek talajra-, épületre-, vagy 
épületszerkezetbe való felszerelése a he-
lyi adottságok szerinti statikai tartószerke-
zetet igényel a szélterhelések és környe-
zeti hatások szerint.

  

PV mini 

erômû 

családi 

házas kör-

nyezetben

    
monokristályos PV panel – 150Wp – 320Wp

                     

A gyártási technológia szerint jelenleg 
a momokristályos-, a polikristályos- és a 
vékonyfilm technológiák alkalmasak meg-
bízható hatásfokkal a napenergia átalakí-
tására, különbözô hatásfokkal és széles 
teljesítmény tartományban.

Erômûvek típusai
Szigetüzemû napelemes erômûvek azok 
a berendezések, amelyek nem csatlakoz-
nak az energia ellátási hálózathoz, és PV 
panelekbôl, inverterbôl, elosztókból vala-
mint energiatároló rendszerbôl állnak. Ez 
a megoldás akkor is biztosítja a villamos 
fogyasztók energiaellátását, amikor a meg-
világítási szint alacsony.

Az szigetüzemû napelemes mini erô-
mûvek – mivel helyettesíteni tudják a 
Diesel aggregátokat – mûszaki és pénz-
ügyi szempontból elônyösnek bizonyulnak 
olyan helyen, ahol nincs villamos áramel-
látó hálózat, vagy amely kiépítése költsé-
ges, vagy mûszakilag nehezen elérhetô.

Hálózati üzemû napelemes erômûvek 
azok a berendezések, amelyek az ener-
gia ellátási hálózathoz, csatlakoznak és 
PV panelekbôl, inverterekbôl (több is le-
het), DC és AC oldali elosztókból valamint 
feszültségnövelô KIF/KÖF transzformátor 
és védelmi-kapcsoló rendszerbôl állnak. 
Ezen rendszerek esetében a DC/AC áram-
átalakító – inverter – berendezés kiemelt 
figyelmet érdemel, mivel paraméterei alap-
vetôen befolyásolják a telepítési és üze-
meltetési költségeket.

polikristályos PV panel – 100Wp – 320Wp

PV panel fûzér (string) védelmét biztosító 

elôregyártott kapcsoló- elosztó szekrények 

(DC oldali telepítéshez)
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A PV panelek 30-40 V feszültség 
tartományban 4-10 A áramot állítanak 
elô. 

A tervezett csúcsteljesítmény (Wp) el-
érése érdekében a PV paneleket sorba 

kötik, PVfûzéreket (string) létrehozva, a 
fûzérek viszont párhuzamosan vannak 
kötve az elosztókban a megfelelô kap-
csolási-, védelmi elôírásoknak megfe le-
lôen. A cél a lehetô legnagyobb számú 

PVpanel által alkotott PVmezôk (table) 
létrehozása, adott kapcsolási komplexi-
tás és kábelezési költség mellett, különö-
sen a DC (egyenáramú) oldali kapcsoló-
szekrények kialakítását illetôen.

1. PV mezôk,  2. DC oldali fûzérek védelme(elosztók),  3. AC/DC átalakító – inverterek,  4. AC oldali elosztó KIF/KÖF transzformátorral és 

védelmekkel,  5. KÖF (22000V) energia elosztó hálózat

Hálózatra tápláló szolár mini erômûvek 

telepítése 

Hálózatra tápláló szolár mini erômûvek DC/AC áramátalakítói inverterei
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A napelemes berendezésekkel 
kapcsolatos gazdasági 
megfontolások
Azok az árbevételek, amelyek a napelemes 
berendezés hálózatra csatlakozásából ma-
gának a berendezésnek a hasznos futam-
ideje (amely rendszerint 35 év) során 
származnak, az alábbi elemekbôl állnak: 

• Ösztönzô tarifa (Feed-In Tarif) az 
elôállított-, hálózatba táplált ener-
giára (20 éven át szolgáltatva);

• Nem-fizetett-, megtakarított költség 
a hálózatból nem vételezett hanem 
saját maga által felhasznált és eset-
leg értékesített energiát illetôen 
(értékesítési szerzôdés).

• Üzemeltetési költségek
• Banki kölcsönök törlesztése

A PV napelemes erômûvek telepítése a 
PV panelek árai miatt, nagy kezdeti beru-
házási költségekkell jár.

Az „üzemanyag” (napsugárzás) díjmen-
tesen áll rendelkezésre és az éves kar-
bantartási költségek is alacsonyak, mivel 
a rendszer nem tartalmaz mozgó alkatré-
szeket. (kivétel a napkövetô – tracker – 
rendszereket, ahol motorikus egységek 
végzik az állítási mûveleteket).

Ezek a költségek, becslések szerint a 
berendezés éves költségének 1-2%-a kö-
rül mozognak, és magukba foglalják az 
inverter 10-12. évben esedékessé váló 
cseréjének költségét, valamint a lopás 
elleni biztosítás, és azon káros légköri kö-
rülményekkel szembeni biztosítás költsé-
gét, amelyek esetleg károsíthatják az erô-
mû területén kiépített rendszert. 

Jogi-, pénzügyi környezet
Hazai „Ösztönzô Tarifa” jelenleg kb.:0,14 
EUR/kWh, ami várhatóan az új VET ben 
magasabb értékkel lesz meghatározva.
Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

• 2007. évi LXXXVI. Törvény a villa-
mos energiáról (VET)

• 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet 
a villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. Törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról

• 382/2007. (XII. 23.) Korm. Ren-
delet a villamosenergia-ipari építés-
ügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sokról

• Elosztói Szabályzat
• A teljesítménybôvítést a 117/2007. 

(XII.29.) GKM rendelet szabályozza. 
• A mini erômûvek 2,5 kVA-ig egyfá-

zisúan csatlakoztathatók, 5 kVA tel-
jesítmény felett csak háromfázisú 
villamosenergia termelô berendezés 
kapcsolható a hálózatra. 

• A termelt villamos energia visszavé-
tele: A 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A ház-
tartási méretû kiserômû üzemel te-
tôje által termelt villamos energiát 
az üzemeltetô kérésére az adott 
csatlakozási ponton értékesítô villa-
mosenergia-kereskedô vagy egye-
temes szolgáltató köteles átvenni. 

Hazánkban a lakossági felhasználói ár az 
A1 – II. tömb szerint 49,23 Ft/kWh. 

Ez azt jelenti, hogy hálózatra való 
visszatáplálás esetén az áram teljes 

árának 85%-a kerül kifizetésre tehát 
41,85 Ft. 

A beruházások támogatása esetén pe-
dig célcsoportoktól és régióktól füg gôen 
az elszámolható költségek 30–70 %-a.

A jövô
A fotovillamos mini erômûvek fejlô-
désének egy fontos jellemzôje az ún. 
„hálózati paritás” index. „A hálózati pa-
ritást több té nyezô alakítja, ezek a beru-
házási tôke költsége, a PVpanelek és a 
mini erômû létesítési költségei, valamint 
az adott régióban létezô benapozás in-
tenzitása.

Míg a hagyományos, fosszilis üzem-
anyagokból származó áram költsége évi 
3-5%-kal nôtt az elmúlt 10 évben, a PV 
panelek költsége átlagosan 20%-ot csök-
kent.

Mivel a hálózati paritás az a pont, 
ahol ezek a költségmutató trendvonalak 
keresztezôdnek, amint a telepítés költsé-
gei elérik ezt a pontot, ezután a napener-
gián alapuló energia-technológiáknak is 
meglesz a versenyképes lehetôsége, hogy 
nemcsak középületeket és otthonokat 
lásson el megújuló energiákból származó 
ún. „zöld” árammal, hanem a jövô, ún. 
„Smart Grid”.rendszerben meghatározó 
szerepe legyen.

Darvas István
okl.villamosmérnök, vezetô tervezô
ABB ATLV Divízió
istvan.darvas@hu.abb.com

3 kWp csúcsteljesítményû PVnapele mes mini erômû becsült költsége
Az elemzett rendszer egy önálló családi házhoz való mini erômû, az alábbi jel lemzôkkel: 

• Éves átlagos energiafelhasználás  4000 kWh
• Üzemmód  Hálózatra csatolt ad/vesz mérés
• Várható éves átlagos energiatermelés  3430 kWh
• Termeléscsökkenés  0,5%/év
• A berendezés egységre jutó költsége  6100 EUR/kWp
• ÁFA  16%
• A létesítés összköltsége  21250 EUR
• Ösztönzô tarifa (KÜLFÖLDÖN)  0,431 EUR/kWh
• Megtakarítás a számlában  0,18 EUR/elôállított kWh
• Üzemeltetési költség  6 EUR/év
• Karbantartási költség  A létesítési költség 1%-a/év
• Gazdasági fedezet  100%-ban saját tôke (esetleg pályázati pénz)
• A berendezés hasznos élettartama  kb. 35–50 év (üzemvitel függô)



40 www.szakinfo-epiteszet.hu

A hagyományos energiaforrások (olaj, 
szén, földgáz) kiváltására minden 

eddiginél nagyobb igény van. Az egyik al-
ternatíva a szélenergia, amit a parti szél-
farmok jól hasznosítanak. A tengeri le  ve-
gôvel való állandó érintkezés gyakoribb 
technikai meghibásodásokhoz és így hosz-
szabb leállásokhoz vezethet. 

 
Amikor a szélturbinák elérik 
saját korlátaikat

A szélgenerátor elektromos berendezései 
a hajtómûben (gondola) és a toronyban 
találhatók. Ide telepítik az olyan eszközö-
ket, mint a hajtómûszekrény, a fékek, a 
generátor, a hôcserélô, a hidraulikus ak-
kumulátor és a vezérlôszekrény. A gondo-
la, amely esetenként akár 100 méternél 
is magasabban lehet, nagymértékben ki 
van téve villámcsapásnak, illetve különfé-
le mechanikai terheléseknek és rezgé-
seknek. A nagy hômérsékletingadozások 
és az extrém idôjárási körülmények is ko-
moly kihívást jelentenek. A korrózió és a 
kondenzáció pedig az elektronikai alkat-
részek nagy ellensége.

Az általában kompakt gondola zsúfolt 
tér, amely nagysûrûségû berendezésekkel 
és szekrényekkel van felszerelve. A szél-
turbinák folyamatosan növekvô teljesítmé-
nyének köszönhetôen – amely ma meg-
haladja a 6 MW-ot – a gondolán és a 

tornyon belüli elektronikai rendszerek 
hôvesztesége is egyre nô. Nagy figyelmet 
kell szentelni a hatékony és biztonságos 
klímaszabályozásnak is, hogy az egysé-
get megóvjuk a túlmelegedés okozta po-
tenciális meghibásodástól.

A Rittal ideális megoldásokkal szolgál 
erre a területre is. A közvetlenül a rotor 
mögött található gondola elektronikájá-
nak biztonságos „csomagolása“ érdeké-
ben speciális helytakarékos és könnyen 
illeszthetô burkolási megoldásokra van 
szükség, amelyek egyúttal magas fokú 
védelmet is biztosítanak. Erre a célra a 
Rittal AE speciális kompakt kapcsoló-
szekrényeket használ. A sorozat, amely-
nek védettségi osztálya legfeljebb IP 66, 
több mint 200, rozsdamentes acélból 
vagy festett acéllemezekbôl készült ter-
méket foglal magába. 

Cél: rugalmasság és modularitás

A Rittal a szabvány TS8 szekrényrend-
szert alkalmazza a vezérlô- és terhelési 
vezérlôszekrényekhez, vagy IT rack gya-

nánt a központtal való hálózati kapcso -
lat kialakításához. A rendszer acéllemez 
vagy rozsdamentes változatban is kapha-
tó, minden irányból könnyen hozzáférhetô 
és bôvíthetô, ami a modulos és rugalmas 
kivitelezésnek köszönhetô. A könnyû hoz-
záférhetôség elônynek számít az üzem-
behelyezés, karbantartás és javítás során, 
idôt és pénzt takarít meg és minimálisra 
csökkenti az üzemszünet idôtartamát. 

Hatékony klimatizálás 
és áramelosztás

Az egyre nagyobb teljesítményû elektro n-
ikával együtt járó növekvô hôveszteség 
miatt a hatékony hûtés alapvetô fontos-
ságú a szélgenerátorok biztonságos mû-
ködése szempontjából. A Rittal a problé-
ma megoldására levegô/víz hôcserélôk 
vagy aktív, hermetikusan elkülönített bel-
sô- és külsô légkörrel rendelkezô precíz 
hûtôegységeket kínál. Ez megakadályoz-
za a káros, sós tengeri levegô beszivárgá-
sát a kapcsolószekrénybe, a klímaegység 
tehát tökéletesen megfelel a mostoha 
környezeti körülmények közötti haszná-

latra. Ezt a Rittal nemzetközi tanúsítvány-
nyal rendelkezô tesztlaboratóriumának 
klímakamrájában, rezgéstesztekkel, sós 
pára/korrózió- és EMC tesztekkel folya-
matosan ellenôrzi. 

Energiatakarékos és passzívházak

A tenger mellé települt szélenergiát felhasználó technológia manapság 
ígéretes jövô elôtt áll. A tengermelléki elhelyezkedés azonban számos 
megoldandó problémát is okoz. 

Szé l le l  s zemben
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A Rittal TopTherm Plus fali klíma alap-
ján készült új hûtôegységek gyakor-

lati tapasztalatok alapján mintegy 45%-
kal kevesebb energiát fogyasztanak. Ez 
a jelentôs megtakarítás a legújabb hû-
tôkompresszor- és ventillátortechnológia 
alkalmazásával, illetve a hôcserélô kom-
ponensek és a hûtôközeg töltési kapaci-
tásának jobb összehangolása révén volt 
elérhetô. A ventilátor motorok EC vezérel-
tek. A ventilátor egy többpólusú mágne-
seket tartalmazó, dinamikusan egyensú-
lyozott forgólapáttal van ellátva, ahol a 
forgólapát helyzetét három Hall-elem fi-
gyeli. A motor tápellátása és vezérlése 
operációs rendszeren keresztül történik. 
A hosszabb élettartamot és az alacsony 
zajtermelést precíziós csapágyak bizto-
sítják.

A kompresszorok is a legkorszerûbb 
technikai színvonalat nyújtják. A kompo-
nensek ideális munkapontban való hasz-
nálata révén a Rittal hosszabb üzemidôt 
biztosít. A kapcsolási ciklusok csökkenté-
se révén a vezérlôszekrényben lévô eszkö-

zök megbízhatósága, élettartama nö vel-
hetô („stresszmentes hûtés”). Standard 
kivitelben az új termékek nanobevonatos 
kondenzátort és integrált elektromos kon-

denzátorsûrítési technológiát alkalmaz-
nak. Ilyen módon garantált az állandó ha-
tékonysági szint és az alacsony üzemel-
tetési költség.

Telefon: +36 1 399 9081
Fax: +36 1 399 9089
www.rittal.hu

Ami pedig a kapcsolószekrényen be-
lüli zavartalan áramelosztást illeti, a Rittal 
a Ri4Power-t ajánlja. Ez integrált rend-
szermegoldást nyújt a kisfeszültségû kap-
csolóberendezések gyors és közvetlen 
üzembehelyezéséhez, illetve a berende-
zések és a rendszerek megbízható mû-
ködéséhez. A Ri4Power a TS8 platform 
alapján nyújt típusvizsgált rendszertech-
nológiát. A könnyû tervezés, az egyszerû 
kezelhetôség, a gyorsabb üzembeállítás 
és a nagyfokú modularitás nagy elôny 
a mérnökök számára.
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Az Európai Unió országaiban, a szom-
szédos országokban már közel 10 

éve találkozhatunk egy elterjedt minô sí-
tett rendszerrel, ami Passzív ház rendszer 
néven fut.

Itthon is kezd „divatossá” válni a ki-
fejezés „építsünk Passzív házat”. Az or-
szágban még kis létszámban megtalál-
ható épültekrôl beszélünk, amelyek már 
birtokolnak minôsítéseket, s megfelelnek 
az elôírt kritériumoknak. 

Egy energiatakarékos ház télen és 
ugyan úgy nyáron is kellemes, egyenletes 
hômérsékletet tud biztosítani fel hasz nálói 
számára, különbözô berendezések, hûtô 
– fûtô rendszerek használata nélkül.

A ház építésénél a nyílászáró gyártó kivá-
lasztása egy sarkalatos pont. Elô írá sok 
szerint a szerkezetre vonatkozó hô át-
eresztési tényezô értéke, Uw=0,8 W/m2K 
legyen. A három rétegû hô szi ge telt üve-
gezés értékének Ug=0,7 W/m2K kell len-
nie. Az ôszenergia áteresztésnek   ami 
megmutatja, hogy az üvegezés a külsô 
oldalról érkezô teljes hôenergia mennyi-
ség mekkora részét engedi át a belsô tér-
be, g=50%, értéket kell legalább fel-
vennie.

A Jankó Ablak által gyártott termék 
családok között megtalálható a Passzív 
Fa – Alu profil csoport. 

A szerkezet belülrôl mutatja a termé-
szetességet a választott alapanyag és 
felületkezelô szín tükrében, míg külsô ol-
dalról egy idôjárás álló, könnyen tisztítha-
tó habosított alumínium keret kap, amely 
egyedi megjelenésû design mutat.  

Termékünket erôsíti a három rétegû 
üvegezés ahol egy 44 mm-es össz vas-
tagságú hôszigetelô üvegezésrôl beszé-
lünk, meleg perem (Swisspacer) távtar-

tóval, aminek az értéke Ug=0,6 W/m2K. 
120 mm beépítési mélység jellemzi a pro-
fil vastagságot. Az alumínium keret és az 
ablak között található szigetelés 40 mm 
vastag. A Passzív Fa – Alu profil családunk 
teljes szerkezetre vonatkozó értéke Uw= 
0,8 W/m2K.

Igény szerint változtatható értékek is jel-
lemezhetik a profilt, mint például hô, 
hang, biztonság. Árnyékolás technikai 
rendszernek javaslom az alumínium zsa-
lutáb lákat.

Tipp: Tervezésnél, érdemes arra figyelni, 
hogy az üvegfalakat, nagy üveg felülete-
ket déli irányba elhelyezni, így az oda esô 
napenergiát tudjuk hasznosítani.

 

Jankó Péter
Jankó Kft.

Passzív Fa – Alu ablak
– Jövô ablaka a jelenben

Minôsített Passzív házba minôsített 
Passzív Fa – Alu Nyílászáró szükséges.

Bemutatótermeink:
Szigetvár, Országút 23.  

Tel.: 73/510-177, Fax.: 73/510-286
E-mail: info@jankokft.hu

Budapest, San Marco u. 6-8.

Tel/Fax.: 1/437-0102, Mob.: 30/427-8499
E-mail: pest@jankokft.hu

Budapest, Üllôi Út 502.

Tel.: 1/297-0322, Fax.: 1/297-0323
E-mail: ulloi@jankokft.hu

Web: www.jankokft.hu
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Hogyan lehet a mai kor kihívásainak megfelelve szalmából, fából, agyagból 
építeni? Hogyan gondolkodik CereDom Kft. a felelôs környezettudatos építés-
rôl? Az építtetôk, tervezôk, kivitelezôk számára is újszerû építési technológiá-
ról szerzett tapasztalatainkat megosztjuk a tisztelt olvasókkal.

A természetes csúcstechnológiaA természetes csúcstechnológia – – A CereDom szalmaházA CereDom szalmaház

Magánemberként már 1999 óta, 
de a Cégünk 2003 óta tevékeny-

kedik a környezettudatos építészet terü-
letén, alapításkori célunk a piacképes és 
széles körben elterjeszthetô szalmaépí-
tési rendszer kifejlesztése, minôsítése 
és minôségbiztosítása volt. Kidolgoztuk 
a szalma építési technológiai rendszert 
és azt minôsíttettük. Az építôipari mûszaki 
engedély száma: A-1/2008. Az akkredi-
táló intézet kötelezôen elôírta  a mûszaki 
ellenôrzési és oktatói feladatokat. A tel-
jes folyamat során adunk támogatást az 
építtetôknek, tervezôknek, kivitelezôknek. 
A mûszaki ellenôrként az építtetô képvi-
seletében, annak érdekeiben járunk el. 
Az oktatás és az ellenôrzés a minôségi 
munka alapkövei. A szalmaépítés szé les-
körû elterjesztéséhez elengdhe tetlen nek 
tartjuk, hogy az épületeink kifogás talanul 
teljesítsék a velük szemben támasztott 
követelményeket. Meggyôzôdésünk, hogy 
rendszerünkkel egyszerre tudunk hozzá-
járulni az energia függôségünk csökken-
téséhez és az ökológiai célok megvalósí-
tásához. 

Az egyedülálló Ceredom szalmaház 
rendszer elônyei, amelyek vonzóvá teszik 
az környezettudatos építtetôk és gazda-
sági szakemberek körében:

Ã Az építési folyamat során jelentôs 
energia megtakarítás érhetô el, akár 
50-80%-kal kevesebb a beépített 
energia, mint az iparosított technoló-
giáknál.

Ã Az üzemeltetés során is jelentôs az 
energia megtakarítás a ma megköve-
telt „C” besoroláshoz  képest, hiszen a 
reálisan elérhetô „A+” és Passzív kö-
zötti tartomány 50-85% fûtési ener-
gia megtakarítást jelent.

Ã A beépített szalma szigetelôanyag ma-
ga is CO2 nyelô, az épületek teljes 80-
100 éves életciklusára lakásonként 
10-20 tonna CO2-t kivon a légkörbôl.

Ã A technológiával megvalósítható cél-
projektek: családiházak, társasházak 
40-50 lakás méretig, középületek 
4-5000 m2 méretig, maximum föld-
szint plusz emelet magasságig.

Hogyan lesz Önnek szalmaháza-, vagyis 
ebben a rendszerben épült családiháza, 
tornacsarnok épülete, közösségiháza, 
irodaháza, vendégháza...? 

Mielôbb keressen fel bennünket, hogy egy 
személyre-projektre szabott szolgáltatás 
csomagunkkal segíthessük. Szol gál tatá sa-
ink közül néhány: energetikai tanács adás, 
koncepció alkotás, rendszerbiztosítás, mû-
szaki ellenôrzés, épületdiagnosztikai vizs-
gálatok, A minôsített technológiánk alkal-
mazása esetén a hatósági engedélyez-
tetésnek nem lesz akadálya. A banki 
hitelek, biztosítások kötésének, pályá-
zatokon való eredményes szereplésnek 
feltétele az Építôipari Mûszaki Engedély 
(ÉME), amivel egyedül a CereDom Kft. 
rendelkezik.

Fontos, hogy a tervezés elkezdése 
elôtt keressenek, hogy a mûszaki elô írá-
sainknak megfelelô tervek készüljenek.  
A tervezés és a kivitelezés szakszerû fel-
ügyelete garantálja az építési folyamat-
ban résztvevôk és az építtetôk bizton-
ságát.

Sokan kérdezik tôlünk, hogy kik terve-
zik és építik a CereDom szalmaházat? 

A minket felkeresô építtetôk választhat-
nak  a már partner  tervezôk és kivitelezôk 
közül, de az általuk megnevezett szakem-
berekkel való együttmûködésre is nyitot-
tak vagyunk. A tervezôktôl és a kivi te le-
zôktôl magas színvonalú szakmai munkát 
követelünk meg. Elemeztük a tervezés és 
az építés fázisait, feltártuk a szakmai 
támogtás szükséges módját.  Meggyô zô-
dé sünk, hogy mai követelmények miatt  
az elôkészítésre és az ellenôrzésre jelen-
tôs idôt és energiát kell fordítani. A kivi-
telezés elôtti idôszakban a cégünk koor-
dinálja az elôkészítést, a kivitelezési 
idôszakban pedig a mûszaki ellenôri fel-
adatokat látja el.

A szakszerûség és rendszerszemlélet 
a kulcsa a természetes csúcstechnológi-
ának, a szalmaház építési rendszernek.

Mészáros Attila ügyvezetô, 
Tarr Edit mûszaki vezetô
www.szalmahaz.hu, info@szalmahaz.hu,
tel: +36-20-516-6930, 
+36-1-784-7792, 
fax:+36-1-788-0528

Energiatakarékos és passzívházak
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Fény a legkifinomultabb igények kielé-
gítésére: a Zumtobel új Panos Infinity 

LED mélysugárzó családja ma elérhetôvé 
teszi a holnap világítás minôségét, haté-
konyságát és formavilágát. A minimalista 
design és az akár 77 lm/W fényhasznosí-
tás segítségével túlszárnyalta a hagyo-
mányos kompakt fénycsöves lámpákat, 
mind hatékonyság, mind világítási minô-
ség szempontjából. Christopher Redfern-
nek köszönhetôen a Panos mélysugárzó 
család a modern korba érkezett. A lám-
patest az 1.800 lm fényáramát 27 W-os 
teljesítmény mellett éri el, a 2.400 lm-es 
Panos Infinity mélysugárzó 36 W-os tel je-
sítményû. Ez ál tal a LED mélysugárzó több 
mint 70%-kal hatékonyabb, mint a hagyo-
mányos kompakt fénycsöves társai.

A stabil fehér színhômérséklet magas 
minôségi színvonalat állít fel a világítási 
megoldásokhoz. A speciális LED tech no-
lógia elérhetôve teszi a stabil 3.000 K 
vagy 4.000 K színhômérsékletû fény elô-
állítását a teljes 50.000 óra élettartam 
(70%-os fényáram mellett) alatt. Emel-
lett kiváló színvisszaadást tesz lehetôvé, 
Ra>90.

Az innovációnak köszönhetôen most 
olyan mélysugárzó változat is elérhetô, 
mely lehetôséget ad a színhômérséklet 
dinamikus változtatására. A Panos Infinity 
Tunable White LED mélysugárzóval a nap-
fény természetes változásait lehet vissza-
adni, így a felhasználó rugalmasan állít-
hatja a fehér fény színhômérsékletét, a 
megfelelô alkalmazástól függôen. Az ál-
lítható 2700 K és 6500 K közötti szín hô-
mérséklet az észlelés minôségének javí-
tása mellett vonzza a tekintetet, kiemeli 
a színeket és támogatja a bioritmust. 
A kü lönbözô világítási képek a Circle kap-
csoló szettel vagy az Emotional érintô -
képernyôs panellel állíthatók.

Christopher Redfern jól demonstrálja 
a LED technológiában rejlô lehetôségeket 
egy új design nyelv megalkotására. A LED 
fénykamra és a tükör közötti harmónikus 
átmenet láthatatlanná teszi a fényforrást. 
A kis méretû takarógyûrû miatt a lámpa-
test jól beleolvad a belsô térbe. Az új 
keret nélküli model építészeti újdonság. 

A formatervezô ezt így kommentálja: „Ez-

zel a mélysugárzóval olyan fényt akartam 

teremteni, ami nagyon közelít a természe-

tes fényhez. Fényt kellemes szín hô mér-

sékletekkel és a lehetôséget, hogy ezt az 

emberek elvárásai szerint állítani lehes-

sen.”

A piacion egyedülálló lámpatest rend-
szer hatékonyságát a speciális techno-
lógia, a csúcsminôségû anyagok és a 
világítástechnikai know-how egyedi kom-
binációja adja. Az optimális LED teljesít-
mény és élettartam elérése érdekében 
a Zumtobel különlegesen nagy hangsúlyt 
fektetett a hatékony hûtésre. Sikerült egy 
olyan passzív hûtési rendszert kifejleszte-

ni, mely érezhetôen javítja a mélysugárzó 
teljesítményét. A Panos Infinity Dali dim-
melhetô, így további megtakarítási poten-
ciált kínál.

A Panos Infinity 150 és 200 mm-es 
átmérôvel kapható, 100 és 140 mm-es 
beépítési mélységgel kapható, alacsony 
és magas változatokban. A négyféle tü-
kör, a dekoratív kiegészítôk és a keret 
nélküli változat tökéletes világítási megol-
dások kialakítását teszi lehetôvé minden 
alkalmazási területen.

A Panos Infinity LED mélysugárzókra 
5 év garancia érvényes, továbbá a teljes 
termékválaszték eco+ megjelöléssel van 
ellátva, melyet a Zumtobel azért fejlesz-
tett ki, hogy segítse a kifejezetten ener-
gia hatékony termékek kiválasztását.

Panos Infinity LED mélysugárzó család – a jövô most kezdôdik
Dinamikus színhômérséklet, design és hatékonyság nyit új dimenziót

A Panos Infinity Tunable White tökéletesen kombinálja 

a változtatható színhômérséklet adta világítási minôséget, 

a hatékonyságot és a formatevezést. A színhômérséklet 

2700 K és 6500 K között állítható.

Úttörô szerep az élenjáró technológiának 

köszönhetôen: a Panos Infinity mélysugárzó 

LED moduljának passzív hûtési rendszerével 

a Zumtobel kimagasló eredményt ért el 

a termék tulajdonágait illetôen.

Panos Infinity LED mélysugárzó család – a jövô most kezdôdik
Dinamikus színhômérséklet, design és hatékonyság nyit új dimenziót

Az új Panos Infinity DB változat keret nélküli. 

Így a Panos Infinity nem csak optimális 

világítási komfortot nyújt, de építészeti 

érdekesség is egyben.

Zumtobel Lighting Kft.
H-1139 Budapest, Lomb u 15.
Tel: +36 1 450 2494
Fax: +36 1 350 0829
www.zumtobel.hu 
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A jelenlegi gazdasági helyzet arra kénysze-
rít mindannyiunkat, hogy célunk az egy-

re nagyobb energia-megtakarítás legyen. Ez 
csak a legmodernebb és legjobb mi nô ségû 
anyagok, csôrendszerek használatával érhe-
tô el. Sok jó reklámmal rendelkezô csô rend-
szer érhetô el a Magyar piacon. A prob léma 
azonban az, hogy a jó marketing nem egyen-
lô a jó minôséggel. Az 1981 óta fejlesztett 
Osztrák technológiával készülô elô szigetelt 
csô rendszerek nagyon jó paraméte rekkel bír-
nak és egyben a legmodernebbek, közé tar-
tozik. A FLEXALEN termékcsalád nagy válasz-
téka a legmagasabb követelményeknek is 
megfelel. Egy gége-borítócsôben öntött szi-
getelôréteg valamint egy vagy 2 haszoncsô 
található. A borító gégecsô vékony KPE UV-
álló anyagból készül. A szi getelôréteg viszont 
habosított-térhálósított polietilén hab, mely 
a borítócsôvel össze van hegesztve. Zárt cel-
lás struktúrája (vízálló) biztosítja, hogy abban 
az esetben, ha a bo rítócsô a szerelés során 
enyhén megsérül, akkor sem érheti talajvíz, 
tehát nem károsítja haszoncsövet.

Haszoncsô kôolaj származékanyagból ké-
szül – Polibutilén. 95°C-on 8 bar nyomást bír. 
Ez sokkal több, mint amit a más mû anya gok-
ból készült csövek bírnak. Ennek a csô nek 
a falvastagsága legvékonyabb a töb bi mû-
anyaghoz képest. Ez azt eredményezi, hogy 
azonos átmérôjû polibutilén csôvel, sokkal 
nagyobb mennyiségû energiát tudunk szállí-
tani. Nagyon finom a belsô felülete. Ennek 
következményeképpen nagyobb átfo lyási se-
besség válik elérhetôvé. Hosszú az élettar-
tama, szakértôi számítások szerint 50,1 év.

A legrégebbi távhôvezetékünk Auszt riá-
ban már 39 éves. 2007-ben egy elágazás 
kialakítása miatt át lett vágva. Ennyi idô el-
telte után semmiféle elváltozást nem észlel-

tek. Se az erózió sem a vízkôlerakodás hatá-
sai nem láthatóak. Ennyi idô után az acél 
csôvezetékékeket már többször ki kellet, vol-
na cserélni.

Annak érdekében, hogy olvasóink teljes 
képet tudjanak festeni a FLEXALEN csô-
rendszerekrôl, felsoroljuk ezen termékcsalád 
további elônyeit.

£ Vízkôlerakódás alacsony átfolyási sebességek-
nél sincs.

£ Minimális a nyomásveszteség mivel a po li  bu-
tilén csônek alacsony a súrlódási té nye zôje.

£ Minimális a hôveszteség – 1000 m-es táv hô-
vezetéknél a környezeti tényezôktôl füg gôen 
cca. 0,5°C.

£ A polibutilén haszoncsô falvastagsága majd-
nem feleakkora, mint a más mûanyagból ké-
szültekén (PE, PEX, stb.) de jobb paramé te rek-
kel bír. Tervezési tapasztalataink azt mutatják, 
hogy az esetek túlnyomórészében, átmérôben 
minimum egy fokozattal kisebb polibutilén csô 
elég ugyan annyi energia szál lítására.

£ A csôrendszer flexibilis akár mínusz 15°C-ban 
is. Ez azt jelenti, hogy bármikor fek tet hetô és 
bármilyen akadály kikerülhetô a fek tetés során, 
(pl. egy nagy szikla kikerülése drága vésés és 
ásás nélkül)

£ A csôrendszer közvetlenül a földben fektet he tô, 
csatornaépítést nem igényel. Ha a ta lajban éles 
kövek vannak elegendô csak egy 10 cm-es ho-
mokágyat kialakítani. Ebbôl adódik, hogy nem 
szükséges nagy és széles árkokat ásni. Bôven 
elegendô egy akkora, amiben a vezeték éppen 
elfér. 20–30 cm. Mélységben sem kell sok, 
ugyanis már 50–60 cm földtakaró is ele gendô, 
kivéve azokat a helyeket, ahol dinamikus terhe-
lések léphetnek fel (pl.: út alatt). Ezeken a he-
lyeken vagy betonlapokkal vagy KPE csövekkel 
kell bebiztosítani a vezetéket vagy legalább 80 
centiméteres földtakaró kell. Ebbôl köny nyen ki-
számítható, mennyivel olcsóbbak a földmunkák.

£ A csôrendszer flexibilitása miatt 45 vagy 90 fo-
kos könyököket rétkán igényel tehát ennyivel 
kevesebb a kritikus pont és a hegesztési mun-
ka. A maximális hajlítási sugár 0,5–1,2 m te-
hát idomok és hegesztés nélkül az épületbe 
bevezethetô. Nagy átmérôjû vezetékekhez, me-
lyeknél kisebb a flexibilitás, tudunk biztosítani 
megfelelô idomokat. Továbbá a csô rend sze rün-
ket akár 50–300 méteres tekercsben is szállít-
hatjuk (16 mm-tôl 110 mmig), tehát sokat spó-
rolhatunk a hegesztési munkákon (mint pl.: 6 
méteres csô esetén). Nagy átmérôjû csô rend-
szere ket (DN 100–200 mm-ig) 6 vagy 11,5 
méteres szálban szállítjuk.

£ Az egyszerû és gyors szerelési munkának kö-
szönhetôen – költségtakarékos a szerelés. 
A kül sô hômérséklettôl függôen a hegesztési 
idô viszonylag rövid. Például egy dél-magyar or-
szá gi építkezésen 380 fm hosszú 2xDk 75 mm 
csôrendszer fektetése, szerelé se és hegeszté-
se csak cca. 12 óra volt!

£ A csôrendszerünk minden létezô vezetékre rá -
köthetô, polibutilén haszoncsô homogén kön nyû 
és gyors hegesztéssel, vagy a kül sô me ne tes, 
karimás Georg Fischer fittingek segítsé gével.

£ A csôrendszerünk önkompenzáló, tehát kom pen-
zációs kapuk építését nem igényli.

£ A polibutilén haszoncsô oxigén diffúzió meg elô-
zô réteggel is rendelkezik.

£ A csôrendszerünk könnyû és tekercselhetô. 

Szolártechnika részére is kiváló minôségû elô-
szigetelt csôrendszereket gyártjuk. Eze ket 
közvetlenül földbe fektethetô és magas akár 

300°C fokig hômérsékletet bírnak. 

Már 15 évesek a Flexalen vezetékek a Bu-

dapesti Margit híd alatt valamint Margit szi-

geti szállodában is. Flexalen csôrendszerrel 

készült legújabb távhô vezetékeink: Klára-
falván – Biogázüzem és Tollüzem, Szom bat-
helyen – magánépületek, Fóton – magánépü-

letek, Szilvásváradon – a Kastély szál lóban, 

Tisza szentimre – Sz. Csaba fogorvosi ma-

gánépület, Dömsödi Biogázüzem és Hús  fel-

dolgozó Üzemben, Kisalföldi MG Zrt. Bio  -

gázüzem, a Nógrádgárdonyi Kúriában, 

Ackerman magánház Gyôrben, Mórahalmi 
fürdôben, Bonyhádi Biogázüzemben és a 

Berekfürdôi távhálózat is megtalálható, Bi-
harnagybajom Bioggáz üzemben, Cosi nus 

Gamma (Bugyi) Biogáz üzemben.

Lipowicz Henryk
Thermaflex Országos Képviselôje
lipihkg@lipihkg.t-online.hu
mobil: +36 209 709 85
www.thermaflex.com, news.thermaflex.com

Energiatakarékos és passzívházak

FLEXALEN 600 
elõszigetelt csõrendszerek
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Szobák
26 kétágyas, 2 egyágyas és 2 három-
ágyas kényelmes, hangulatos, a legújabb 
szállodai trendeknek megfelelô szoba ta-
lálható a szállodában saját fürdôszobával, 
tusolóval, mini-bárral, színes televízióval, 
telefonnal, széffel és hajszárítóval

Szolgáltatások
Wellness Stúdió – szaunával, pezs gô für-
dôvel, ingyenes WiFi a hallban és a 
LEVENDULÁS KERT.

Családias hangulatú, gyönyörû terasz-
szal kiegészített kávézó különleges mi nô-
ségû tea-, kávé- és borválasztékot, vala-
mint hagyományos recept alapján (saját 
magunk által) készített házi süteménye-
ket kínál.

 központi fekvés, mégis csendes, 

 nyugodt környezet,

 szép, kényelmes, korszerû szobák,

 nagyszerû vízi-világ,

 hagyományos, magas színvonalú 

 kezelések.

Gyógy- és wellness-kezelések, 
vízi-világ
Egyedülálló kedvezménnyel kínáljuk 
ven dégeink részére Hévíz egyik vezetô 
gyógy-centruma, a szomszédos Danu-
bius Health Spa Resort Hévíz**** Vízi-vi-
lágának hasz nálatát, valamint Ha gyo má-

 nyos fürdôkú ra és a Komplett nagykúra 
programját, melynek keretében a termé-
szetes hatóanyagok, a szaktudás és a 
nagyszerû infrastruktúra áldásos hatását 
élvezheti. Fedett úszómedence, fedett ter -
málfürdô két medencével (33°C és 37°C). 
Pezs gô fürdô, szauna, gôzfürdô, hôlég-
kamra. 

Kerti élményfürdô – ennek részlete 
látható a bal sarokban lévô képen –, 
(200 m2), víz alatti masszázs, vízesés, 
gejzír, pezsgôfürdô. Az élményt színes 

fényjáték és víz alatti zene teszi teljessé. 
Finn rönk-szauna a kertben. Szabadtéri 
termálmedence napozóterasszal (április 
közepétôl október közepéig ( 13.5 × 6.6 
m, 33°C)  

Büfé reggeli
A bôséges és változatos büfé reggelit 
– melynek árát a szoba ára tartalmazza – 
a Szálloda „Reggelizô termében” szolgál-
juk fel naponta 7:00 és 10:00 óra kö-
zött.

Kívánságára örömmel csomagolunk 
Önnek kínálatunkból tízórait, vagy kirán-
duláshoz úti-csomagot.

Vacsora – félpanzió
ÚJDONSÁG!!! 
A kitûnô Liget Étterem közremûködésével 
esténként már a szállodánkban is vacso-
rázhat – 2 fogásos menüt választhat 15 
féle fôétel és 5 féle süteményünk közül! 
A vacsora ára személyenként: 1.800 Ft.

Parkolás
Parkolás a szálloda feletti utcában, vagy 
a szállodától 100 méterre lévô zárt 
parkolóban – parkolási díj megfizetése 
mellett. Díjmentes autóparkolási le-
hetôség a szállodától 400 méterre ta-
lálható.

Elérhetôség:
Park Hotel Hévíz
8380 Hévíz, Petôfi Sándor u. 26.
06-36-83-341-190
info@parkhotelheviz.hu.
www.parkhotelheviz.hu
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Maga a hotel két, üvegfolyosóval 
összekötött családias hangulatú villá-
ból áll (a Park Hotel, és a Kató Villa) 
melyeket 2001-ben a mai kor követel-
ményeihez igazítva teljes felújítottak.

Park Hotel, Hévíz
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Igényes, modern, komfortos, 
esetenként formabontó megoldások

Cégünk a minôségi LED-es 

termékek széles választé-

kával áll a ve vôk rendelke-

zésére, a lakás és az udvar, illetve 

ipari és kereskedelmi létesítmé-

nyek bármely pontján hasz nálható 

dekorációs, és energiatakarékos 

világítási megoldásokkal, mint pél-

dául LED power izzók, -mo dulok, 

-beltéri és kültéri LED-szalagok, 

SMD LED-ek vízálló modulba épít-

ve is, LED-es fénycsövek és reflek-

torok, távirányítható RGB-s (szín-

váltós) megoldások, LED Neon 

Flex termékek, alumínium házas 

LED-es lámpatestek és bútorvilá-

gítók, valamint különféle LED táp-

egységek.

GEWISS Csoport mára Euró  pa 

egyik elsô számú gyártójává vált a 

villa mos sági szerelési anyagok és 

vi lágítástechnikai termékek terén, 

széles választékot kínálva a háztar-

tásban alkalmazott szerel vé nyektôl, 

minôségi lakossági kapcsolók, tel-

jeskörû KNX (EIB) alapú épület-

automatikai rendszerek (CHORUS) 

és a számos világújdonságot kíná-

ló (pl. Restart intelligens életvédelmi 

relék) áramkörvédelmi készüléke-

kig, az elosztótábláktól a különféle, 

akár LED-es lámpatestekig.

A világhírû olasz designt és 
a kiváló német minôséget ötvözô
Az igényes, modern, komfortos, 

esetenként formabontó megoldá-

sok lehetôségeinek bemutatásában 

igyekszünk segítséget nyújtani mind 

a kiállításon, mind a www.gewiss.

hu; weboldalon található CHORUS 

– szinkronizált bemutatófilm, és a 

www.chorus.gewiss.com/imagina 

chorus web-es szín és forma kivá-

lasztási segédlet segítségével.

Vill-ImpEx Kft.
H-1193 Budapest, Üllôi út 266.

Tel: +36-1-347-0080

Fax: +36-1-347-0081

kepviselet@gewiss.hu

skype: Vill-Impex






