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Friedli Kompakt pelletáló 100-150 kg/h (15 kW)- 
1500-1800 kg/h (240 kW)  teljes technológiai sor.

Európában Eddig több mint 30 hElyEn 
bizonyított már!

• svájci tervek alapján készülô német berendezés, 
• készre szerelve szállítható,
• megbízható, automata üzemelés,
• bankbarát

rtS hôszivattyús szárítóberendezés 
Olcsó üzemelésû! faapríték, széna, szalma, szemes ta-
karmány szárítására. 

ala talkkari finn, + bioSistem  automata kazán-
család pelletre, faaprítékra, mezôgazdasági aprítmá-
nyokra! Két különbözô árfekvés, megbízható üzemelés.

30-990 kW teljesítményig, modul rendszerben ösz-
szeállítható, HMV elôállítási lehetôséggel, automata ha-
mutömörítés, -kihordás, távfelügyeleti opcióval! 

Kérje ismertetônket! 

A pelletgyártás  specialistája 
 

Minden, ami a pelletgyártáshoz kell!

andani market Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. 14. 
Tel.: 06-46-322-575, Mobil: 06-30-811-3027
www.trionenergy.hu
info@trionenergy.hu, annamaria@trionenergy.hu
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A Lapban megjelenô hirdetések tartalmáért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.

Tartalom Kedves Olvasó!

Manapság sokat beszélünk az energiatudatosságról és környezet-
tudatosságról. Ezeket a kifejezéseket konkrét példákkal lehet csak 

összekapcsolni úgy, hogy világossá tehessük magunk elôtt, mi rôl is van 
szó. E két fogalom alapjaiban szervesen kapcsolódik a fenntartható épí-
tészet fejlôdésének elvéhez. A lényege az, hogy a természetben rendel-
kezésünkre álló energiahordozókat, forrásokat, úgy és olyan szinten tud-
juk felhasználni, hogy utódaink igényeit is ki tudják majd elégíteni. Ez azt 
jelenti, hogy ésszerûen, és a szükségleteink határáig kell felhasználnunk 
ôket. Ez többféleképpen is meg va lósítha tó, akár úgy, hogy feleslegesen 
nem hagyjuk felkapcsolva a villanyt, bekapcsolva a TV-t, nem állunk órá-
kig a zuhany alatt, vagy a téli idôszakban a fûtött helyiségekben nem 
hagyjuk nyitva még résnyire sem az ablakot. Mindehhez nem kell radiká-
lisan környezetvé dônek lennünk, csak egyszerûen felelôsségteljes gon-
dolkodás szükséges hozzá. Még könnyebben lehetünk energiatudatosak, 
ha a házunk építésénél már elôre végiggondoljuk (és szakemberekkel 
konzul tálva megtervezzük), hogyan csökkenthetjük házunk energiafel-
haszná lását. A napenergia, víz, szél és a föld hôenergiájának a felhasz-
nálásáról már többször is olvashattak lapunk hasábjain. Nagy elônyük, 
hogy korlátlanul állnak rendelkezésünkre, és ingyen vannak. Az energiatu-
datos építészet célja a komfortosan megépített környezet megteremtése 
mellett a hagyományos energiahordozók felhasználásának csökkentése 
és a környezet védelme. Az ötlet nem új, hiszen a régi építészetben sok 
energiahatékony megoldást találhatunk. A jelen építészet érdeme, hogy 
ezeket a megoldásokat összegyûjti együttesen, hatékonyan, célzottan és 
tudatosan alkalmazza.

Minden embernek, családnak, szüksége van saját élettérre, ahova 
visszavonulhat. Életminôségünket, lelkiállapotunkat nagyban befolyá-
solja, hogy milyen minôségû életteret biztosítunk magunknak, embertár-
sainknak. 

A légszennyezés különbözô mértékben szinte mindenhol utolér. Leg-
rosszabb a helyzet a nagyvárosokban és a nagyüzemi mezôgazda sági 
területeken. Viszonylag jó a levegôminôség az erdôk, vízpartok környeze-
tében. Már az is sokat segít, ha közvetlen környezetünkben nagy fák áll-
nak, melyek tisztítják a levegôt, szabályozzák a hômérsékletet, és oxigént 
termelnek.

Lakásunkba a belsô szennyezôket magunk hordjuk be: a mûanyag 
alapú építôanyagok és berendezési tárgyak (farostlemezek, tapéták, fes-
tékek, ragasztók, szivacsok, mûszálas lakástextilek, stb.) évekig pá ro-
logtatnak ki irritáló vegyi anyagokat. Ugyancsak jelentôs légszeny nyezôk 
a nyílt égésterû tüzelô berendezések (pl. gáztûzhely). A belsô légszen-
nyezôk másik nagy csoportját a vegyi áruk teszik ki: a különbözô tisztító-
szerek, illatszerek. Egy alapos felmosás után napokig lebegnek a lakás 
levegôjében a vegyszermaradékok. A légfrissítôk, illatgyertyák és füs-
tölôk szintén nagy károsanyag kibocsátók.

Végül, de nem utolsó sorban, már a jelenben is környezettudatos, 
takarékos, elegáns, intelligens vezérlésû, jövôbemutató épületek tervez-
hetôk. Az épületben folyó tevékenység automatizálása, a légkondicioná-
lás, fûtés-hûtés, szellôzés, vagyonvédelem, biztonságtechnika, világító 
lámpatestek a mozgatható elemek kezelése, árnyékolások, redônyök 
megfelelô beállítása, szabályozása is jelentôsen befolyásol ja a megtaka-
rítható energia mennyiségét. A teljes épületkoncepció az egész épület 
energiaellátását, összes funkcióját egységes egésznek tekinti, amelynek 
megtervezéséhez az egyes mérnöki ágazatok szakembereivel való 
együttmûködés szükséges.
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újrahasznosítás a gyûjtôneve mindazon tevékenységeknek, 
amelyek célja, hogy

 az ember által készített, tartós, nem természetes, fôleg 
hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és

 olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson 
elô, amelyek segítik a természetes anyagok 
felhasználásának csökkentését.
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Több mint 60 éves szakmai múlttal, 
közel 100 tagból álló viszonteladói 

hálózattal itthon és külföldön, 7 ország-
ban állunk Vásárlóink és Partnereink 
rendelkezésére.

Fa és alu-fa nyílászárók:
EMA ALUsis (alu-fa), EMA 

Excelsior (88 mm), EMA 
Divinus (78 mm), EMA 
Pri mus (68 mm), mû-
emlék jellegû profi lok, 
akár Ug=0,5 W/m2K 
extra hôszigetelô üveg-
gel és Uw=0,79 W/m2K 

teljes hôátbocsátási té-
nyezôvel, egyedi méretben, formában és 
kivitelben.

Mûanyag nyílászárók:
EMA Ergono (6 kamrás, közép-

vízgátas, polisztirol habos, 
90 mm-es Veka), EMA Pro-
tecta (aluborítású mû-

anyag), EMA G1 (6 kam-
rás, 74 mm-es Gealan), 
EMA Swing és EMA Libris 
(5 kamrás, 70 mm-es 

Veka) „A” kategóriás profi lrendszerek, 
akár 2 hét alatt.

Alumínium nyílászárók:
Schüco, Wicona, Aliplast, Alcoa, Alu prof, 
Jansen profi lból készült függöny- és üveg-
falak, terasz- és térlezárások, télikertek, 
biztonsági szerkezetek, tûz- és füstgátló 
nyílászárók.

További kínálatunk:

•Fa, alu-fa, alumínium, acél és mû anyag 
bejárati ajtók akár egyedi méretben is.

•Fa, mûanyag, fafurnéros, CPL, dekor-
fóliás, melamin és technikai beltéri 
ajtók. 

•Árnyékolástechnikai termékek, spe ciális 
üvegek és kiegészítôk széles válasz-
téka.

•ÚJ termékeink: biztonságtechnika, va-
gyonvédelem, napelem, napkollektor.

További információért kérjük, vegye 
fel velünk a kapcsolatot vagy látogas-
son el weboldalunkra: www.ema.hu

Várjuk magyarországi és külföldi viszont-
eladó Partnerek megkeresését.

EMA = Minôségi nyílászárók, 
egy életen át...

EMA Európai Minôség Ablakgyártó Kft.
H-8360 Keszthely, Georgikon u. 23.
Tel: +36 83 321 333 
Központi mobil: +36 70 606 3333 
E-mail: info@ema.hu; Honlap: www.ema.hu

Automata gépsoron, szortírozott alapanyagokból gyártott, 
lézerrobotokkal elektrosztatikusan festett, I. osztályú fa, alu-fa, 
mûanyag, és alumínium nyílászárók közvetlenül a gyártótól!
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Mit is nevezünk fenntartható épí-
tésnek? Hogyan mérhetjük en-

nek kritériumait? Ezekre a kérdések-
re adott választ a 2011. szeptember 
8-án a FUGA Budapesti Építészeti 
Központban megrendezett workshop, 
ahol a DGNB bemutatása mellett há-
rom magyar építész, illetve designer 
elõadását is meghallgathatták az 
érdeklõdõk.

 
2007-ben az elsõ Zero CO2 Fenntartható 
Építészet szakmai konferencián (www.
zeroco2.hu) a környezettudatos építés 
még szép, de soha meg nem térülõ, idea-
lista gondolatnak tûnt. Az azóta eltelt né-
hány évben azonban a helyzet megválto-
zott, ma már a piacon az ingatlanfejlesztõk 
és a magánbefektetõk részérõl is egyre 
nagyobb az érdeklõdés a kis energiafo-
gyasztású és környezetbarát épületek 
iránt – mondta el bevezetõjében Szekér 
László okl. építészmérnök, a DGNB 
Hungary ügyvezetõje.

Az elsõ elõadásban Beleznay Éva épí-
tész, urbanista az Európai Unió és Ma-
gyarország fenntarthatósági céljait és az 
ezek elérését szolgáló programokat, irány-
elveket, jogszabályokat ismertette. 

A Deutsche Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (Német Fenntartható Épí-

tés Egyesülete) által kifejlesztett DGNB 
minõsítõ rendszer a csak az ökológikus 
megközelítésre fókuszáló elsõ generációs 
tanúsítási módszerekhez képest komp-
lex, holisztikus szemléletet képvisel, mivel 
a gazdasági és a társadalmi összefüg-
géseket is vizsgálja – mondta el a rend-
szert bemutató elõadásában Michael 
Dax építészmérnök, a DGNB International 
Sys tem rendszeradaptációért felelõs igaz-
gatója. A minõsítés menetét, részleteit, 
kritérium rendszerét Gyetvai Zsóka épí-
tészmérnök, minõsített DGNB auditor 
foglalta össze. 

A kávészünet után Ertsey Attila épí-
tész a települések szintjén vizsgálta meg 
a fenntarthatóság fogalmát, aki a klíma-
változás, a csökkenõ kõolajkészletek és 
a gazdasági válság körülményei között az 
élelmiszer- és energia-önellátásban, va-

lamint a vízkészletekkel való helyes gaz-
dálkodásban látja a megoldást. 

Zalavári József DLA formatervezõ, 
szobrász a kisebb léptékek, a design felé 
bõvítette a rendezvény alapvetõen építé-
szeti témakörét. A fenntartható helyett 
a hallgatóság fi gyelmét a fenntartó, illet-
ve önfenntartó fogalmára hívta fel, olyan 
kultúrára van szükségünk, amely fenntart 
minket – hangsúlyozta.

Janesch Péter építész több korábbi 
munkájának bemutása után elmondta, 
hogy az építészeti tevékenységét felfüg-
gesztette, jelenleg elméleti problémákkal 
foglalkozik. A pillanatnyi hazai társadalmi 
és szakmai helyzetet jól leírhatónak talál-
ja a matematika, a játékelmélet nyelvén, 
meglátása szerint – Martin Nowaknak, a 
Harward Egyetem professzorának ez év-
ben Supercooperators címen, az emberi 
viselkedés matematikájával foglalkozó 
könyvére hivatkozva – egy olyan szituá-
cióban vagyunk, ahol a résztvevõk a dön-
téseikben a rövid távon racionálisnak 
tûnõ, az önérdekeket védõ utat választ-
ják, ezzel elveszítve a hosszú távon nyer-
tes, együttmûködésre épülõ stratégia 
lehetõségét.

DGNB Hungary / Green Press
Telefon: +36 30 855 44 49
E-mail: press@greenpress.hu
Web: www.greenpress.hu

Jobbra – Michael Dax építészmérnök, a DGNB International System rendszeradaptációért felelôs 
igazgatója és Janesch Péter Ybl-díjas építész látható (Green Press).

DGNB workshop: olyan kultúrára van 
szükségünk, amely fenntart minket
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A Magyar Hõszivattyú Szövetség tagjai 
sem tudják kivédeni a 2011 õszére, 

nemzetközi méretekben is jelentkezõ 
gazdasági válság hatásait.  A hazai beru-
házások csökkenésén belül a hõszivattyús 
beruházások lényegesen csökkentek, 
mivel a még folyó beruházásoknál is a 
költségek minimalizálására törekszenek 
a hosszú távú energiamegtakarítással 
szemben. Ehhez a helyzethez hozzájárult, 
hogy a megújuló energia pályázat csak 
3 napig volt elérhetõ és a kiírási feltételek 
sem kedveztek a hõszivattyús projektek-
nek. jelenleg is az információk szerint a 
napkollektoros melegvíz termelést segítõ 
pályázat fog megjelenni. Tehát ebben az 
évben már a szakterületet érintõ pályá-
zati kiírás nem várható.

Ennek ellenére a Szövetség vezetése 
több szakmai projekten dolgozik, hogy 
megteremtse a kedvezõ piaci feltételeket 
a késõbbi növekedés érdekében.

 Ezek közül az elsõ a hazai hõszivattyús 
piac szakmai felmérése és növekedési ki-
látásainak tudományos alapú alátámasz-
tása, mely igazodik a Megújuló Energia 
Nemzeti Cselekvési Terv  2020 elõ irány-
zataihoz. Az látható, hogy az új építési 
beruházások növelése és a lakásállomány 
10 éves felújítási tervének intenzív bein-
dítása nélkül a hõszivattyús fejlõdés csak 
korlátozottan valósulhat meg. 

 A tanulmányban az eddigi munka-
anyagot továbbfejlesztve vizsgáljuk a reá-
lis gázkiváltási potenciált, a CO2 meg-
takarítás várható mértékét és ennek a 
nemzetközi kvóta kereskedelemben reali-
zálható pénzügyi nagyságrendjét. E mel-
lett sorra vesszük a hazai hõszivattyú 
gyártás feltétel rendszerét, megvizsgáljuk 
az eddigi összeszerelõ bérmunkahelyek  
adottságait.

Egy másik átfogó energetikai projekt 
részeként vizsgáljuk a hazai hõszivattyús 
„H” tarifa kiterjesztési lehetõségeit a hû-
tési idõszakra. Ehhez kapcsolódóan vizs-
gáljuk a hazai villamosenergia rendszer 
szabályozásához való hozzájárulás le he-

tõségét a hõszivattyús technológia vezé-
relt alkalmazásával.

Harmadik projektként további 7 or-
szággal együtt részesei vagyunk a GEO 
POWER EU hõszivattyús projektnek, 
amelyben vizsgáljuk a résztvevõ országok 
referencia projektjeinek monitoring ered-
ményeit és az adott régiók specialitásait 
a hõszivattyús technológia hatékonyabb 
alkalmazásához. 

Aktuális hazai feladatunk a hõ szi-
vattyús képzés és minõsítés államilag is 
elfogadott rendszerének bevezetése. Itt 
meg kell mondani, hogy sok a feladatra 
jelentkezõ, de az elvekben még nincs  meg-
egyezés, mely hátráltatja a modell el fo  -
ga dását és bevezetését. Véleményünk, 
hogy ami az EU-ban bevált azon, ha lehet 
ne változtassunk.

Mindezek mellett foglalkoznunk kell 
a hõszivattyús piac negatív jelenségeivel, 
például a rossz referenciák kezelésével, 
várhatóan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság közremûködésével.

További aktuális probléma a hõ szi-
vattyús projektek versenyében a general 
építõ cégek rossz gyakorlata, mely során 
kizárólagosan a minimalizált ár számít 
a döntéseknél. Sokszor nem veszik fi gye-
lembe, – gyakorlat hiányában – hogy már 
csak a mûszaki tartalom csökkentésével, 
vagy szabálytalan, képesítések nélküli 
munkaerõvel és gépekkel lehet a projek-
tet elvégezni a minimalizált árszint mel-
lett. A kockázatok nagyok a jövõre nézve, 

mert a rendszerek több éves üzemelése 
után fog kiderülni adott esetben a hiá-
nyosság, de akkor már az alvállalkozók 
rég felszámolási eljárás alá kerülnek.

Végül a MAHÕSZ belsõ szervezeti 
változásáról is szeretnék említést tenni. 
A júniusi közgyûlés döntése értelmében 
független ügyvezetõi és adminisztrátori 
rendszerrel kívánjuk a tagság és az egész 
hazai hõszivattyús szakterület érdekeit 
képviselni, nemzetközi kötelezettségein-
ket ellátni. Ehhez szakmai munkacsopor-
tokon keresztül aktivizáljuk a tagságot, 
akik a felsorolt projektek tevékeny része-
sei.

Bízom abban, hogy a 2011 õszi kon-
ferencia és kiállítási részvételekkel a 
Szövetség tagjai egy sikeresebb 2012-es 
évet tudnak elõkészíteni.

Ádám Béla
Elnök

MAHÔSZ aktualitások 
2011 ôszén



Az LG komplex és teljeskörû megoldá-
sokat kínál energiahatékony- és in -

tel ligens épületek kialakításához, amely 
csúcstechnológiás hôszivattyút, szellôztetô 
rendszert, légkondicionálót, napelemet és 
világítástechnikát jelent. Az LG Electronics 
számára fontos az üvegház hatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, így a környe-
zettudatos fi lozófi a termékeinek teljes élet-
ciklusán megvalósul (beleértve a gyártás 
során felhasznált nyersanyagokat, a gyár-
tást, a logisztikát, az üzemeltetést és az 
újrahasznosítást).

AZ LG INTELLIGENS HÁZ KONSTRUKCIÓ 
TERMÉKEI:

LG THERMA V (levegô – víz hôszivattyú)

A THERMA V, az LG legösszetettebb, hûtést, 
fûtést és melegvízellátást biztosító rendsze-
re, amely kivételesesen takarékos és kör-
nyezetbarát tulajdonságait annak köszön-
heti, hogy két megújuló energiaforrást is 
használ: a levegô és a nap energiáját. 

A kültéri − akár különösen hideg − leve-
gô hôenergiájának kinyerésével a THERMA 
V fajlagos fûtési teljesítménye (COP névle-
ges érték) típustól függôen 4,1-tôl 4,5-ig 
terjed, ez a piacvezetô berendezések között 
az egyik legmagasabb. A beltéri egységben 
az aktuális üzemmód alapján elôállított 
hûtési vagy hôenergiát közvetítô vizet sza-
badon felhasználhatjuk felületfûtési és/vagy 
-hûtési, vagy fan-coil rendszerû hôcserélôk 
kiszolgálására. Fûtési üzemmódban egy in-
direkt tároló segítségével lehetôség van 
használati meleg víz elôállítására is. A be-
rendezés beépíthetô új építésû ingatlanba, 
vagy felújítás alkalmával. A fent leírt rend-
szert kiegészíthetjük LG napelemes energia-
forrással is, ezzel is csökkentve a költségün-
ket és növelve a környezetbarát mûködést. 

LG ecoV (szellôztetô rendszer)

Az LG ecoV lényegében egy kompakt szel-
lôztetô egység, amely komplett meg oldást 
nyújt épületek vagy lakások hôvisszanyerôs 
frisslevegôs szellôztetésére. 

LG AC Smart (központi vezérlô és PDI)

Az LG AC Smart egy légkondicionáló és lég-
technikai berendezések irányítására, üte-
me zésére, és a PDI fogyasztásuk pontos 
mérésére szolgáló összetett vezérlô rend-
szer. Segít sé gével központilag irányíthatunk 
több, rendszerbe kötött berendezést, hô-
mérséklet határt állíthatunk be helyiségre 
lebontva, vagy elôre programozhatjuk adott 
beltéri egység ki- és bekapcsolását. Számos 
funkciót beállíthatunk a falra szerelt LCD 
távirányítón is, de az AC Smart rendszerhez 
tartozik egy számítógépes vezérlô szoftver 
is. Ennek segítségével részletes statisztiká-
kat készíthetünk többek között a rendszer 
fogyasztásáról, napi, havi, vagy teljes nézet-
ben, helyiségre bontva. Ez utóbbi lehetô -
vé teszi például, hogy társasházba szerelt 
rendszer esetén, lakásra bontva elszámol-
tathatóvá váljon az energiafogyasztás. Az 
AC Smart rendszer intelligens hibafelismerô 
és elhárító funkcióval, valamint WEB hozzá-
féréssel is rendelkezik, így biztosítva a táv-
felügyeletet. 

LG LED és Plazma világítástechnika

Az LG már hazánkban is két világítástechni-
kai termékkörben, a LED és a Plazma lám-

pák terén kínál termékeket, lakossági, 
kereskedelmi vagy ipari területen 
egyaránt. Energiahatékony mûködésük, 
hosszú élettartamuk és alacsony fenn-
tartási költségük hamar visszahozza a kez-
deti nagyobb befektetést.

LG Mono X (Solar Panelek)

Az LG két évtizede foglalkozik napelemek 
fejlesztésével és gyártásával, amik elértek 
hazánkba is. Legújabb modellje, a kiemel-
kedô energiahatékonysággal mûködô Mono 
X panel, ami 260 Watt teljesítményt ad le, 
több napfényt nyel el, a beszerelése köny-
nyebb és olcsóbb a hagyományos modellek-
hez képest. Az LG Therma V rendszerével 
egybekötve pedig a tökéletes energiataka-
rékossági megoldást jelentik.

LG Electronics Magyar Kft.
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a
tel.: +36-1-455-6060
fax: +36-1-455-6066

AZ LG INTELLIGENS HÁZ KONSTRUKCIÓ
TERMÉKEI:

Intelligens ház konstrukciók az LG-tôlIntelligens ház konstrukciók az LG-tôl THERMA V
hydro Kit

Napelem

Szoba 
termosztát

Padlófûtés

Fan Coil 
egység

Használati
melegvíz
tartály

Radiátor

THERMA V
kültéri egység
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A levegô – L típusú energiaforrás
A pincébôl vagy más gazdasági épüle-
tekbôl áramló hô (gyakran még olyan 
készülé kek által generált hô és pára 

képzés során is, mint a mélyhûtô 
vagy a szárítógép) energiafor-
rásként szolgálhat az L típusú 
NEURA melegvíz-hôszivattyú szá-
mára a keringetési folyamat so-
rán. A közvetlen páralecsapódás 
és egy újszerû forgódugattyús 
sûrítési technológiának kö szön he-
tôen a víz hômérséklete elérheti 
a 65 oC-t is, miközben a helység 

levegôje erôsen szárad. Ez nem csak 
a nedves ruhákat, hanem a párásódásra 
hajlamos pincék falait is kíméli. 

Fûtésbôl visszafelé áramló 
maradvány hô hasznosítása – 
R típusú energiaforrás
Az R- típusú hôszivattyú gazdasági épületek 
és pincehelyiségek nélkül, továbbá a kert-
ben történô egyéb szerelési munkálatok 
nélkül is üzemeltethetô. Ez az új technoló-
gia a padlófûtésbôl visszafelé áramló ma-
radvány hôt hasznosítja. A hôszivattyú a 
nyári túlmelegedést ellensúlyozva mûködik. 

A talaj – E típusú energiaforrás
A kertben lévô tárolt napenergiát tartalmazó 
talaj is kiváló hôszolgáltató. Az E-típusú me-
legvíz-hôszivattyú üzemeltetésére, egy az 

erre a célra kialakított sárgaréz föld kollek-
tor csövet vezetünk a melegvizes bojlerhez. 

A DNA® levegô-hôszivattyú adatai magukért 
beszélnek: 
• legmagasabb, igazolt AIT mérôállomá-

son (Austrian Institute of Technology) 
levegô-hôszivattyúnál mért COP érték 
(A2/W35; 4,31)

• legalacsonyabb hôszivattyúnál mért zaj-
szint <45dBA (Silent Mode)

A NDA® típusú levegô-hôszivattyúhoz 
könnyen hozzácsatlakoztathatóak egyéb 
kiegészítô elemek vagy egyéb hasonló 
berendezések. A felszerelés nem igényel 
engedélyezést. A NDA® típusú NEURA le-
vegô-hôszivattyú nem csak komplett fel-
szereltségében, hanem akár elemenként 
is használható. A hôszivattyúba beépített 
leolvasztó berendezés biztosítja a szivaty-
tyú akár  –20 oC-on való mûködését. 

A levegôben elegendô energia áll ren-
delkezésre, hogy Ön otthonának melegét 
biztosítsa. Ha a talajvíz vagy a talajszon-
da alkalmazása nem lehetséges, akkor a 
külsô levegô szolgálhat, még akár kis-
méretû telkek esetében is hôforrásként. 

A NEURA levegô-hôszivattyúk a számos 
újítás következtében csúcsteljesítményre 
képesek, ebben különböznek a többi ha-
sonló készüléktôl. Néhány technológiai 
különlegesség: 
• különlegesen nagy párologtató – még 

nagyobb hatékonyság
•Silent Mode- különösen halk 
•Jelentôsen nagyobb lamellák közötti 

távolság – kevesebb olvasztási ciklus, 
kevesebb áramfogyasztás

• egyenáramú ventilátor – gazdaságos-
ság növelése

• Forró gázzal való olvasztás – kevesebb 
energiafelhasználás

Csúcsminôség
• Legnagyobb hatékonyság – legkisebb 

áramfogyasztás
• rendkívül halkan mûködik
• Kültéri vagy beltéri felszerelés-technikai 

helység nem szükséges
•A10 éves Premium garancia
• WEB DIALOG® alkalmazásra alkalmas

LW 640 L LW 640 R LW 640 E

Fûtô teljesítménye 2,11 2,18 1,52

felvett villamos energia [kW] 0,51 0,53 0,46

Névleges feszültség [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Kompresszor típusa forgódugattyús forgódugattyús forgódugattyús

Hûtôfolyadék típusa R134a R134a R134a

Maximális víz hômérséklet [oC] 65 65 65

NEM AKÁRMILYEN LEVEGÔ-
HÔSZIVATTYÚ – A NEURA 
TAKARÉKOSSÁGBAN VERHETETLEN

MELEGVÍZ NEURA MÓDRA
Az Ön igényeit és kívánságait szem elôtt tartva a NEURA a használati me-
leg víz elôállítására számos innovatív megoldást kínál. Az Ön házának rej-
tett energiaforrásai költségtakarékos meleg víz szolgáltatókká válhatnak. 

DNA® – 
HÔFORRÁSUNK A LEVEGÔ

P&P Épületgépészeti Kft.
2092 Budakeszi, Széchenyi u. 44/a
Mobil: +36 20-957-8114, +36 20-959-2616
info@p-pepuletgepeszet.hu
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A Mitsubishi Electric levegôs hôszivat-
tyúi 2008 óta találhatók meg a ma-

gyarországi piacon. Kiemelkedô termék-
csoport a ZUBADAN, technológiára utaló 
elnevezéssel bíró, osztott rendszerû be-
rendezés. A többi hôszivattyús rendszer-
rel ellentétben elterjedése és térhódítása 
igazán csak most kezdôdik. Nem csoda, 
hiszen a szó jelentése is egyértelmûen 
rávilágít arra, hogy miért annyira nép-
szerû. ZUBADAN = tökéletes fûtés.

A levegô-víz hôszivattyúk közül csak 
a ZUBADAN képes még −15 °C külsô 
hômérsékletnél is 100% teljesítmény 
leadására csak hôszivattyús üzemmód-
ban. Azaz, még amikor más rendszerek-
nél egyéb hôforrásból kell kiegészíteni 
az épület/lakás igényeit, a Mitsubishi 
Electric hôszivattyú megbízhatóan állítja 

elô a fûtéshez szükséges energiát a kinti 
levegô hôtartalmát hasznosítva. És még 
ennél jóval hidegebb körülmények között 
is mûködik.

Tapasztalatok:
Már három, komoly hidegekkel tarkított 
fûtési szezonon vagyunk túl az elsôk kö-
zött hazánkban telepített berendezések 
esetén és a tapasztalatok rendkívül ke-
csegtetôek. A Budatech Kft. által értéke-
sített, beüzemelt és karbantartott több 
mint 100 berendezés közül az üzem köz-
beni meghibásodások száma 0. Jelenleg 
az összes beüzemelt berendezés tökéle-
tesen ellátja a neki szánt feladatokat, 
legyen szó fûtésrôl, használati melegvíz 
készítésrôl, vagy speciális hûtési igények 
ellátásáról.

Természetesen nem feledkezhetünk 
meg a fûtés kiépítésérôl sem. A hôszi-
vattyúk legideálisabban alacsony elôre-
menô vízhômérsékletû 35-40 °C fûtési 
rendszerekkel társítva mûködnek az elvá-
rásoknak megfelelôen. Legyen szó épü-
let felújításról, vagy új beruházásról, a 
ZUBADAN biztosan megfelelô energiael-
látást biztosít, ha ezeket a szempontokat 
betartjuk.

Támogatás:
Jelenleg már országos szinten kapnak tá-
mogatást a megújuló energiát (pl.: leve gô) 
hasznosító fûtési rendszerek. Az energia-
szektort is befolyásolja az alternatív fûtési 
módok használata, ezért vezette be az 
ELMÛ-ÉMÁSZ a szolgáltatási területen 
a GEO, valamint most már országos szin-
ten elérhetô „H”, azaz hôszivattyús tari-
fát. Ez a tarifa külön mérést biztosít a 
hôszivattyúk üzemeltetésének és mind-
ezt kedvezményes áron teszi. A GEO tari-
fa naponta 20 órában biztosít elektromos 
ellátást fûtésben és hûtésben is, míg a 
H tarifa 24 órában folyamatosan rendel-
kezésre áll, de csak a fûtési szezonban.

Energiaköltések:
Pár alap matematikai mûvelettel bebizo-
nyítható, hogy 150Ft/m3 gázár, (34 MJ/
m3 fûtési érték) és a 45 Ft/kWh elektro-
mos szolgáltatói díjak mellett akkor éri 
meg levegôs hôszivattyút alkalmazni gáz-
kazán helyett, ha a pillanatnyi COP érték 
2,3 felett van. A ZUBADAN hôszivattyú 
a fûtési szezon alatt átlagosan képes 
4-es jósági fokkal mûködni (COPátlagos 
= SPF > 4). Innentôl kezdve újból az 
egyszerû matematikát alapul véve kiszá-
mítható, hogy egy modern, korszerû, 
csúcsminôségû ZUBADAN hôszivattyú 
~40%-kal olcsóbban mûködik, mint a 
korábbi rendszereink.

Írta: Imreh Máron
okl. épületgépész.

Budatech Kft.
1112 Budapest, Neszmélyi út 16.
www.budatech.hu
www.zubadan.hu

•−15 °C-ban is 100% teljesítmény hôszivattyúsan

•Télen fût, nyáron hût

•Alkalmazható: felületfûtés, vagy fan-coilos rendszerhez

• Használati melegvíz készítés, medence fûtés

• Egyszerûen kapcsolható meglévô rendszerek mellé (napkollektor, gázkazán)

• Mûködési tartomány fûtésben −25 °C – +35 °C

• Mûködési tartomány hûtésben −5 °C – +46 °C

ZUBADAN HôSZIVATTYÚ-
SZUPER FÛTÉS
EGYENESEN JAPÁNBÓL
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A HGD Kft. 15 éves fennállását ünnep li 
ebben az évben és 10 éve dolgozik 

közmegelégedésre a megújuló energiák te-
rületén. Ezt számos EU TOP hõszivattyús 
projektünk bizonyítja és az utóbbi 2 év ben 
a napenergia hasznosításban is vannak 
referenciáink. Gondolkodásunkat minden 
projekt esetében, akár kis családi ház, vagy 
nagy irodaház, áruház stb., volt a feladat, 
az energiatudatos koncepció kialakítása 
vezérelte.

Világszerte különös aktualitással bír 
a megújuló energiák alkalmazása, környe-
zetünk védelme, de fontos, hogy el sõsorban 
energiahatékonysági lépéseket kell tennünk 
és nem ész nélkül megújuló energiaforrás-
sal üzemelõ beruházásokba kezdenünk. 
Álljon itt egy jellemzõ példa a HGD Kft. gya-
korlatából.

Egy kedves házaspár keresett meg ben-
nünket, hogy meglévõ családi házuk fûtési 
rendszerét korszerûsíteni szeretnék. Az in-
ternetes kutatás, tájékozódás után arra a 
döntésre jutottak, hogy hõszivattyús fûtési-
hûtési rendszert szeretnének, mely geoter-
mikus energiával üzemel. A családi ház 
151 m2, átlagosnak mondható 2,7 méteres 
belmagassággal, északkeleti tájolással. Az 
épületen belül padlófûtés biztosítja a hõ-
igény kielégítését. A nyílászárók hõszi ge-
teltek, viszont nem korszerûek (magas a 
hõátbocsátási tényezõ), valamint szigetelet-
len 38 cm-es Porotherm külsõ falazattal 
épült a ház. Ezek olyan alapadatok, melyek-
re mindenképpen szük ség van egy leendõ 
korszerûsítés koncepciójának kialakítá-
sához.

 A házaspár az energetikai tanúsítványt, 
ami az épületet energiafogyasztás alapján 
besorolja, elkészíttette és a számítások 
szerint a határoló szerkezetek a követelmé-
nyeknek éppen megfelelnek. Így azt gon-
dolták, hogy az épület hõ szigetelése nélkül 

elegendõ a hõtermelõt (ez esetben gázka-
zán) kiváltani megújuló energiával üzemelõ 
hõszivattyúra, hogy csökkentsék költségei-
ket. Ez az alapeset, amihez hasonló meg-
keresés nap, mint nap érkezik hozzánk. 

Céges mottónk, hogy a „legolcsóbb 
energia a fel nem használt energia”. Ugyanis 
egy épület szigetelésével és nyílászáró cse-
réjével a szükséges hõenergiát csökkent-
jük, így kevesebb gáz-, vagy villamos ener-
giára van szükség az épület fûtéséhez, 
hûtéséhez és melegvíz ellátásához.

A megújuló energiával üzemelõ rend-
szerek telepítése sokkal több odafi gyelést 
és szakértelmet kíván, mint egy hagyomá-
nyos gázkazános rendszeré. A paraméterek 
rossz megválasztása a rendszer üzemelte-
tési költségének és a megtérülési idõnek a 
növekedésével jár.

A szóban forgó házaspár esetében cé-
günk tíz éves tapasztalatának felhasználásá-
val jártunk el. Így a gázkazános rendszerü-
ket egy talajszondás hõszi vaty tyús rendszer 
segítségével teljes mértékben ki tudtuk vál-
tani, valamint napkollektorok segítségével 
a melegvíz ellátás mintegy 60%-át nap-
energiával állítjuk elõ.

Fontos azonban, hogy ezt csak úgy 
tudtuk kivitelezni, hogy az épület teljes 
hõszigetelésére és nyílászáró cseréjére ke-
rült sor. A téli hõigény csökkent, így a belsõ 
padlófûtési mezõk hõleadása már megfelelõ 
volt és a hõszivattyú alacsony fûtési elõ re-
menõ hõmérséklettel tud üzemelni, opti-
málisan. A talajszondás rendszer további 
elõnye, hogy nyáron passzív hûtésre tudjuk 
használni, javítva ezzel a hõforrás hõ mér-
séklet szintjét télen.

A leírtak tanulsága, hogy egy megú juló 
energiával üzemelõ rendszer terve zése, ki-
vitelezése során legfontosabb a szakcég 
felelõs magatartása és hogy a megrendelõ 
részére az adott feltételekhez leginkább 

illeszkedõ, hatékony rendszer kerüljön ins-
tallálásra.

Az intelligens épületekre egy aktuális 
példánk a Zuglóban épülõ 13 lakásos, 
„passzív ház” közeli energiaigényû társas-
ház, mely hõszivattyús fûtés-hûtés mellett 
napkollektoros melegvíz termeléssel is ren-
delkezik. A szigetelések mértéke: oldalfalon 
25 cm, a tetõn 15 cm, az aljzatnál 10 cm. 
Kiegé szítve 3 rétegû üvegezéssel és hõhíd-
men tes kivitelezéssel. A fûtési hõszivattyús 
igény: 11 kW és passzív hûtés a 4 db 110 
méteres földhõ szondából. Mind ehhez az 
összes fûtött lakóterület 800 m2. A rend-
szerek kiegészülnek a fûtési-hûtési-HMV 
hõ mennyi ségmérõkkel, ehhez még lakáson-
kénti méréssel és internetes adatmegjele-
nítéssel az üzemeltetõ részére. Ezeket az 
elvárásokat, csak magas minõségû munká-
val lehet el érni. Az átadás októberben lesz. 
A tényleges mérési eredményekrõl késõbb 
beszámolunk.

A fentieknek megfelelõ hozzáállással 
várjuk minden kedves érdeklõdõ jelentke-
zését az alábbi elérhetõségek egyikén.

A HGD Kft.-nek legfontosabb, hogy az 
Ön érdekeinek középpontba helyezésével, 
a helyszíni adottságokhoz mérten a le hetõ 
legmegfelelõbb, energiahatékony rendszert 
alakítsuk ki, amivel Ön a környezetét védi 
és nem utolsó sorban üzemeltetési költsé-
geit csökkenti.

HGD KFT. példák az 
energiatudatosságra és 
az intelligens épületekre

HIDRO-GEODRILLING 
Geotermikus Energiát Hasznosító Kft.
1141 Bp., Zsigárd u. 21. 
Székhely: 1141 Bp., Zsigárd utca 21.
Tel.: (36-1) 221-1458, Fax:(36-1) 422-0004
E-mail: info@hgd.hu, Honlap: www.hgd.hu
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Miért is kell a Versati?
Manapság az emberek mindinkább környezet-
tudatosak és egyre jobban odafi gyelnek a laká-
suk, házuk üzemeltetési költségeire. Ha gyo má-
nyosan a fûtési költségek a legmagasabbak egy 
épületnél, ezért ebben az idõszakban mindenki 
az új, magas hatás fokú, gazdaságos rendszere-
ket keresi. Sze rencsére ennek a problémának 
a kiküszö bölésére rendelkezésre áll a VERSATI.

Tulajdonképpen mi is a Versati?
A Versati egy olyan magas mûszaki fej lett ségû 
DC inverteres, multi funkciós levegõ-víz hõ szi-
vattyú technológia, amely a levegõ hõjét kinyer-
ve fûti a lakást. Nemcsak a helyiségek fûtési 
igényét elégíti ki, hanem ezen felül használati 
melegvíz elõállítását is szolgálja. Ezek mellett, 
a Versati a nyári forróság enyhítésére hûtési 
célokra is alkalmas. Két funkció egyben! Vá -
lassza a Versatit és élvezze a komfortos környe-
zetet maga körül!

A magas hatásfokú DC Inverter technoló-
giának köszönhetõen a berendezés energetikai 
hatásfoka (COP) akár 4,5 is lehet, ami „A” osz-
tályú besorolásnak felel meg, villa mos energia-
felvétele pedig több mint 50%-kal kisebb, mint 
a hasonló típusú berendezéseké. 

A Versati egy kültéri és egy beltéri egy ség-
bõl áll, valamint igény szerint használati me-
legvíztároló is csatlakoztatható a rendszerhez. 
A beltéri egységbe épített, már jól bevált, fel-
használóbarát szabályozó automatikának kö-
szön  hetõen (pl. napi, órai programozási le he-
tõség) a vízhõmérséklet állandóan a kívánt 
hõmérsékleten tartható.

Környezettudatosság – Egy új Green Világ
A készülék környezetbarát R410A hûtõ kö zeg gel 
üzemel. A fejlesztéseknek köszön  hetõen a Ver-
sati hatásfoka kiemelkedõ és így a CO2-kibo-
csátás is nagyon alacsony. Így ez a termék a 

vásárló környezettudatos elkötelezettségét tük-
rözi és védi a környezetet.

Kialakítás
A beltéri egységben lévõ hõcserélõ típusa Alfa 
Laval lemezes hõcserélõ, a ház fehérre festett 
acél alapanyagból készül. A beépített felhasz-
nálóbarát szabályozóegységnek kö  szön hetõen 
számos paraméter beállít ható/módosítható 
vagy nyomon követhetõ. A beépített szabályo-
zásnak köszönhetõen a vízhõ mér sék let állan-
dóan a kívánt hõ mér sékleten tartható.

Alkalmazási terület
• Új építésû vagy felújított ingatlanok

fûtése céljára.
• Négy lehetséges változat:

– alacsony hõmérsékletû radiátoros
fûtéshez,

– fan-coilos fûtéshez,
– padlófûtéshez és
– használati melegvíz elõállításához.

Mûszaki jellemzõk
• Split-rendszerû
• Alfa-Laval lemezes hõcserélõ

• 1 berendezés 4 felhasználási lehetõség
(alacsony vízhõmérsékletû radiátoros
fûtés/padlófûtés/használati melegvíz
elõállítás/fan-coilos fûtés)

• Nagyon alacsony nyomásveszteség 
a hõcserélõn

• Akár –20 °C külsõ hõmérsékletig is
használható

• Könnyû szerelhetõség
• EUROVENT EN 15411 tanúsítvány
• Felhasználóbarát szabályozóegységgel

szállítva

Mûködési tartomány
Külsõ léghõmérséklet:

• Fûtés: –20 °C ~ 35 °C
• Hûtés: 10 °C ~ 48 °C
• Használati melegvíz: –20 °C ~ 45 °C

Az elõállított vízhõmérsékletek:
• Használati melegvíz: 40 °C-tól 80 °C-ig
• Fûtés:

Magashõmérsékletû ciklus: 
25 °C ~ 55 °C
Alacsonyhõmérsékletû ciklus: 
25 °C ~ 45 °C

• Hûtés:
Fan-coil: 7 °C ~ 25 °C
Falhûtés: 18 °C ~ 25 °C

Air Trade Centre Hungary Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2. Ipari Park
Telefon: 06-23/444-133
atc.hungary@airtradecentre.com
www.airtradecentre.com

Megjegyzések a táblázathoz:

1. A fent jelölt leadott és felvett teljesítmények 
az alábbi kondíciók fi gyelembevétele mellett 
érvényesek:

Hûtési üzemmód méretezési alapadatok:
Elõremenõ/visszatérõ vízhõmérséklet:

23 °C /18 °C;
Külsõ léghõmérséklet: 35 °CDB / 24 °CWB;

Fûtési üzemmód méretezési alapadatok:
Elõremenõ/visszatérõ vízhõmérséklet:

30 °C / 35 °C;
Külsõ léghõmérséklet: 7 °CDB / 6 °CWB;
Standard csövezési hossz: 7,5 m.

2. A fent jelölt leadott és felvett teljesítmények
az alábbi kondíciók fi gyelembevétele mellett 
érvényesek:

Hûtési üzemmód méretezési 
alapadatok:

Elõremenõ/visszatérõ
vízhõmérséklet: 12 °C / 7 °C;
Külsõ léghõmérséklet:

35 °CDB / 24 °CWB;
Fûtési üzemmód méretezési 
alapadatok:

Elõremenõ/visszatérõ
vízhõmérséklet: 40 °C / 45 °C;
Külsõ léghõmérséklet:

7 °CDB / 6 °CWB;
Standard csövezési hossz: 

7,5 m.

Energiatakarékos megoldás az ATC-tõl családi házak, 
lakóépületek fûtésére, hûtésére és melegvízellátására



• Elektromos radiátorok – infrapanelek
•Törölközõszárítók
•Ventillátoros fürdõszobai hõsugárzó
• Elektromos kézszárítók
•Tükörmelegítõ
• Infrapanel fûtés ipari felhasználásra
• Elektromos padlófûtés rendszerek
• Infravörös hõsugárzók

A VARMA infravörös hõsugárzók belsejében 
a speciális, új technológiai koncepciót kép-

viselõ InFraCaLor® infra izzók találhatók. Ezek az 
infra izzók kellemes „naplemente hatású” mele-
get sugároznak és kimondottan hosszú élettar-
tammal rendelkeznek. A VARMA rövidhullámú 
infravörös hõsugárzók azonnali meleget biztosí-
tanak, bekapcsolás után 1 másodperccel ké-
nyeztetnek minket infra sugaraikkal. 

Az infra hõsugárzók kiváló teljesítményének 
még hatékonyabb kihasználására a VARMA TEC 
cég exkluzív parabolikus hõsugárzókat fejlesztett 
ki, amelyek lehetõvé teszik az erõs-, homogén- 
és precízen irányított hõt. Ezeknek az egyedi tu-
lajdonságoknak köszönhetõen, kínál a VARMA 
TEC egyedülálló, hõsugárzókat, amelyek a fogyasz-
tás és a teljesítmény arányát optimálisan tartják.

GARANCIA ÉS SZERVIZ
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SZELLÔZTETÔ BERENDEZÉS HÔVISSZANYERÔ EGYSÉGGEL

PADLÓRA SZERELÉS VÍZSZINTESEN (vízszintes elrendezés) 

A berendezés a négy sarkán függesztôszemekkel van felszerelve, me lyeknél menetes 
szárak vagy láncok segítségével a berendezés padlóra szerelése és vízszintesbe állítása 
kivitelezhetô („B” ábra). A berendezés megfelelô helyzetben való rögzítése után végez-
ze el a csatlakoztatást a légcsatornához, a tápfeszültséghez, továbbá a kondenzátumot 
elvezetô ürítôcsô felszerelését a levegô kimeneti oldalra.

MENNYEZETRE SZERELÉS VÍZSZINTESEN 
(vízszintes elrendezés) 

A berendezés a négy sarkán függesztôszemekkel van felszerelve, 
melyeknél menetes szárak vagy láncok segítségével a berendezés 
mennyezetre szereleése és vízszintesbe állítása kivitelezhetô („A” ábra). 
A berendezés megfelelô helyzetben való rögzítése után végezze el 
a csatlakoztatást a légcsatornához, a tápfeszültséghez, továbbá a kon-
denzátumot elvezetô ürítôcsô felszerelését a levegô kimeneti oldalra.

Air Trade Centre Hungary Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
(Pannon II. Irodaház)

Tel: + 36 23 444 133
Fax: + 36 23 444 134
www.airtradecentre.com

MENNYEZETRE SZERELÉS VÍZSZINTESEN
(vízszintes elrendezés)

PADLÓRA SZERELÉS VÍZSZINTESEN (vízszintes elrendezés)

Magas hõvisszanyerésû (<90%) hõvisszanyerõ egység családi házakhoz, lakóparkokhoz, panelházakhoz, irodákhoz, stb. 

Alacsony energiaigényû EC motorral (230V-1-50Hz), magas hõvisszanyerési hatásfokú lamináris áramlású polipropilén 

keresztáramú hõvisszanyerõvel (by-pass ággal), szûrõvel felszerelve. Légszállítás 350-500 m3/h közötti tartományban.



14

Energiatudatos épületek, intelligens otthonok

www.szakinfo-epiteszet.hu

Ma már nem rendkívüli, ha egy léte-
sítményt az energiahatékonyság fi -

gyelembevételével terveznek. 
Mindinkább ez a követelménye a gaz-

daságos és környezettudatos üzemelte-
tési feltételek teljesíthetôségének.

Mára már az „intelligens vagy okos 
épület” kifejezés is kezdi elveszíteni egzo-
tikus csengését.

Ezen irányzat forradalmasítja az egyre 
erôteljesebben alakuló, haladó gondolko-
dású kortárs építészet képviselôit, új sza-
kaszt nyitva a klímaváltozás elleni harcban.

Egyre kényszerítôbb a kihívás, hogy 
a jövônk érdekében felvállaljuk ezt a tár-
sadalmi felelôsséget azt, hogy az épüle-
teink egyszerre jövedelmezôek és környe-
zetbarátok kell legyenek.

Kihívások:
Energia-megtakarítás:

• legalább 30% KNX árnyékolás 
vezérléssel

• legalább 40% KNX világítás 
vezérléssel

• legalább 50% KNX egyedi helyiség-
hômérséklet szabályozással

• legalább 60% KNX fûtési/hûtési 
energia ill. légcsere/páratartalom-
szabályozással

Egy létesítmény építése és kimondottan 
az üzemeltetési életciklusa során (kb 40-
50 év) hatalmas energia mennyiségeket 
használunk fel. Ezért szükséges egy át-
gondolt üzemeltetési stratégia kialakítása 
a tervezett létesítmény gazdaságos, kör-
nyezetkímélô, hatékony felhasználásának 
érdekében. Ez nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy a „nulla-energiájú ház” a végleges 
cél. 

Önmagában egy létesítmény elektro-
mos és gépészeti rendszereinek, készü-
lékeinek intelligens hálózatba kapcsolása, 
teljes, integrált felügyeleti rendszer meg-
valósítása, a Beruházó és Üzemeltetô szá-
mára, elôzetesen alig becsülhetô megta-
karításokat hoz.

Ma már számos üzemeltetési, gyakor-
lati tapasztalat áll rendelkezésre, ezeknek 
az üzemeltetési költségeknek az alakulá-
sáról, ami azt jelenti, hogy ez a helyes 
döntések iránya.

Megszülettek azok a szakmai- ill. jogi 
környezetünket meghatározó keret sza bá-
lyozások,melyek ezeket a környezettuda-
tos tervezési munkákat a gazdaságosság 
határain belül tartják. 

(EU 2010/31/- European Energy Per-
formance of Buildings Directive [EPBD], 
LEED Certifi cation, BREEAM Certifi cation 
of leading design and assessment method 
for sustainable buildings, ISO/IEC 14543, 
CEN EN 13321, CENELEC EN 50090 elô-
írások, Smart Metering-, Smart Grid elô-
írások, EN 15643-1; 2010 [sustainability 
assessment of buildings] stb.)

Minden villamos mérési-, vezérlési-, 
szabályozási feladat egyetlen hálózatban 
való kezelése, megteremti az optimális 
összehangolt üzemeltetés lehetôségét, 
mi nimális szinten tartva az energia fo-
gyasztást is.

Az integrált, KNX technológia alapú 
busz rendszer révén a hûtés-fûtés, légkon-
dicionálás, világítás, árnyékolástechni ka, 
biztonságtechnika mûködtetése ös sze-
hangolható a külsô klimatikus viszonyok-
kal es egy logikai funkciókat tartalmazó 
illesztô egység révén, együttesen kezel-
hetô.

A BREEAM (UK) minôsítési rendszer-
ben az alkalmazott CO2 Index (Létesít -
 mé nyek Energetikai Teljesítményére 
vonatko zó Tanúsítványok során használt 
mutató) kulcsfontosságú az épület ener-
gia felhasználásának értékelésben, mely 
a stan dard kibocsátási értékhez viszo-

nyítva tük rözi az épület CO2-kibocsátási 
mértékét.

Az új 2011-ben elfogadott változat 
nem csak az épület CO2-kibocsátásának 
csökkentési mértékét határozza meg, to-
vábbi feltételként meghatározza a bevitt 
energiák (elektromos, víz, hô, gáz) felhasz-
nálásának-, az energia fogyasztásának-, 
az energiahatékonyság javításának felté-
teleit is. 

Amennyiben hagyományos villamos 
szerelési technológiákkal és berendezé-
sekkel oldjuk meg ezeket a mérési-, vezér-
lési-, szabályozási feladatokat, azok csak 
korlátozottan tudnak megfelelni ezek nek 
a magasabb elvárásoknak, de a projekt 
kivitelezéséhez többlet munka es anyag 
felhasználás is szükséges A mai szemlé-
lettel ezt pazarlásnak nevezik!

Mivel ezek a „sziget üzemû rendsze-
rek” csak korlátozottan „látják egymást”, 
azaz az információ csere közöttük el-
enyészô, a gazdaságossági szempontokat 
sem tudják teljesíteni, nem is beszélve az 
energia hatékonysági elvárásoknak való 
megfelelésrôl.

Ma már tisztában vagyunk azzal, hogy 
egy létesítmény költségei egy teljes élet-
tartam ciklus alatt (ami általában 40-50 
év) többszörösek az építési költségeknek, 
sôt, az élettartam ciklus költségei folya-
matosan jelentkeznek. Ekkor kell tervezô-
ként a gondoskodás elvét alkalmaznunk: 
olyan módon kell terveznünk és építe-
nünk, hogy az életciklus során fellépô 
költségek ne legyenek túl magasak a kö-
vetkezô nemzedék számára. Máskülönben 
képtelenek lesznek ezeket az épületeket 
tovább üzemeltetni. 

Gazdasági szempont ból az életciklus 
költségeknek meghatá -ro zó, központi 
jelentôsege van egy be ruházás indítá-
sánál. Amennyiben ma csökkenteni 
akarom az üzemeltetési-, késôbb kelet-
kezô, kiadásokat, azaz az életciklus költ-
ségeket, akkor való szí nû síthetô, hogy 
a beruházási fázisban egy csekély mér-
tekben magasabb építési költ séggel kell 
számolni a késôbbi alacsonyabb üze-
meltetési-, fenntartási költségek tuda-
tában.

Ahhoz, hogy energiát tudjunk meg-
takarítani, tudnunk kell, hol és hogyan 
akarjuk azt felhasználni, valamint milyen 
mennyiségben.

Motto: Egy épület, ha nem használ fel túl sok fosszilis 
energiát, hozzá járul az ország függetlenné tételéhez.

Az épületfelügyeleti rendszerek kihívásaiAz épületfelügyeleti rendszerek kihívásai

Egy élhetôbb környezetértEgy élhetôbb környezetért
Darvas István

okl. villamosmérnök, 
KNX szakmérnök
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Itt jelentkezik az igény az épületekbe in-
tegrált megbízható mérési- adatgyûjtési 
háló zatokra. A mai technológiák (Smart 
Metering, Smatrt Grid, KNX) lehetôséget 
teremtenek arra, hogy képesek legyünk 
információt gyûjteni a létesítményben, 
épületekben zajló folyamatokról azok szá-
mára, akik a létesítmények energia ellá -
tá sáról gondoskodnak, hogy lássák a 
fogyasz tások alakulását a megfelelô 
döntések meghozása érdekében. Ezzel 
nemcsak az üzembiztonság nô, de a vesz-
tesé gek is csökkennek, csökken a kör-
nyezetünk CO2 terhelésre is.

#1. ábra

Az #1. ábrán egy létesítmény különbözô, 
de egyforma méretû és építésû helyisé-
gekbe telepített, azonos paraméterekkel 
rendelkezô fûtési rendszerének összeha-
sonlítása látható. Hagyományos radiátor 
szelepállítókkal és KNX buszrendszerrel 

szabályozott termo-elektromos szelepál-
lítókkal. 

Az 5 éves üzemeltetési diagramok 
összehasonlítása magáért beszél (forrás: 
ABB – Konnex).

Egy korszerû létesítmény üzemelte-
tés-, mûködtetés és szabályozás el sem 
képzelhetô grafi kus rendszerparaméterek 
megjelenítése nélkül. Minden KNX tech-
nológia alapú alkalmazás számára egyedi 
igényekre tervezhetô-, alakítható szoftver 
alapú grafi kus megjelenítés áll rendelke-
zésre. A megjelenítô hardver (szerver) ill. 
a futtatott szoftver logikai kapcsolatokat 
is megteremt, (pl. a helyiség egyedi hô-
mérsékletének szabályozási algoritmusa 
összekapcsolását a helyiség árnyékoló 
rendszerének és a nyílászáróinak vezérlé-
si algoritmusával a KNX adatkapcsolatok 
révén).

Egy helyiség jelenlétfüggô szabályo-
zása a gazdaságos üzemeltetés csúcsa, 
ahol a busz technológia által biztosított 
adatkapcsolatok lehetôvé teszik a gazda-
ságos, környezettudatos üzemeltetés mel-

lett a legmagasabb szintû esztétikai igé-
nyek kielégítését is.

Szabályozás = gazdaságosság + 
komfort + esztétikai élmény

Az energia hatékony, környezetkímélô 
üze meltetés másik oldala a komplex funk-
ciók helyi kezelése. Ezt, a nagy kihíváso-
kat rejtô feladatot, a KNX technológia 
kiváló mûszaki és esztétikai megoldások 
ötvözésével biztosítja. Az egyszerû pa-

rancsadó nyomó felületektôl a komplex 
parancsokat kiadó kezelô egységekig 
minden megtalálható a palettán. Nyomó 
felületekrôl beszélhetünk, mivel hagyo-
mányos kapcsolók már ebben a techno-
lógiában nem szükségesek, minden pa-
rancs és jelzés az eseményvezérelt KNX 
buszhálózaton valósul meg. Ezeket a pa-
rancsokat logikai kapcsolatba ötvözve 
a gazdaságos, energiatakarékos üzemel-
tetés hatékonyan megvalósítható.

Csak akkor lehet egy modern létesít-
mény hatékony mûködésérôl beszélni, ha 
az összes integrált funkció és ezek fel-
adatai (világítás, árnyékolástechnika, lé g-
kondicionálás, fûtés-hûtés, szellôzés, va-
gyonvédelem, biztonságtechnika és), 
tökéletesen, egységes technológián ala-
puló hálózatban van illesztve, egymással 
adatot cserélve biztosítja a gazdaságos 
üzemeltetést.

Létesítmény 
energia mix                   

Létesítmények energia 
felhasználása az 
összenergia 
felhasználásból

#2 ábra Az energia hatékony üzemeltetés 
másik szép példája – jelenlét függô szabályozás

#3 ábra Energia-hatékony parancsadás az esztétikai élménnyel párosul a PriOn kezelôk révén

További információk: 
istvan.darvas@hu.abb.com
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A lakások szellôztetése igen fontos, hi-
szen életünk elég nagy részét töltjük 

benne, így nem mindegy jól érezzük-e 
magunkat otthon. A kellemes közérzethez 
és egészséges lakásklímához elengedhe-
tetlen a frisslevegô, amit hagyományosan 
ablaknyitással engedünk be. Ezzel azon-
ban télen nagyon sok hôenergiát veszí-
tünk el, nem elég, hogy távozik a meleg 
levegô, de a helyette beáramló hideg le-
vegôt is fel kell fûteni. Ennek kiküszöbölé-
sére hôvisszanyerôs szellôztetô berende-
zést kell alkalmazni. Ezek a gépek akár 
90%-ban képesek visszanyerni az elszí-
vott levegô hôjét és ezzel felmelegíteni a 
frisslevegôt, miközben a két légáram nem 
érintkezik közvetlenül. Bár léteznek egyedi 
szigetszerû megoldások, a legtöbb rend-
szer kiterjedt, minden fontos helyiségbe 
elérô csövezést igényel. A nappaliba, háló-
szobába bevezetjük a frisslevegôt, a kony-
hából, fürdôbôl és wc-bôl pedig elszívjuk 
a használtat. Ha helyiségenként elszívunk 
és befújunk, akkor még ennél is több 
csövet kell elhelyezni.

Új építésnél ez általában jól, ill. egy-
szerûen megoldható és nem jelent túl 
nagy problémát, akár a födém betonjában 
is vezethetjük a csöveket, de meglévô 
épületeknél eddig csak az álmennyezet 
vagy az elburkolás jöhetett szóba. Amel-
lett, hogy ez nem kis költség nem kevés 
munkával és ezzel együtt piszokkal jár. 
Azonban ha bizonyos feltételeknek meg-
felel a lakás helyiségeinek elosztása, ak-
kor egy zseniálisan egyszerû csövezési 
rendszerrel, akár lakott állapotban is meg-
szerelhetô a szellôzés nagy por és az 
ehhez kapcsolódó szennyezôdés nélkül. 
A RenoPipe rendszer lényege, hogy a köz-

lekedôben esetleg helyiségeken belül kör-
vezetékkel a felsô falsarkokban vezetjük 
a befúvó csövet, holkerdísznek, stukkó-
nak álcázva. A csövek nagysûrûségû EPS 
habból készülnek sima vagy lépcsôs stuk-
kóprofi llal. Az elemek magja egy 100 mm 
átmérôjû szellôzô csatornát rejt. Az össze-
kapcsolás gumiajkas tömítésû mû anyag 
stucnikkal történik, amelyek egyben a 
fel függesztésrôl is gondoskodnak. A fel-
füg gesztô elemek szilárdan tartják a csö-
veket, de tengely irányban eltolva újra 
szétbontható a rendszer.

A hôvisszanyerôs szellôzôközpontot 
ned ves helyiségbe (wc, fürdô, mosókony-
ha) vagy közvetlen mellette lévô aláren-
delt helyiségbe kell felszerelni, a kifúvás 
és frisslevegô vétel egy fali kombirácson 
keresztül történik. Itt csatlakozik a kombi 
elosztó doboz, amely az elszívást elágaz-
tatja és a befúvást továbbvezeti. Az elszí-
vás egyrészt közvetlenül ebbôl helyiségbôl, 
illetve célszerûen a szomszédos helyi ség-
bôl történik. A befúvást kivisszük a köz le-
kedôbe, ahol RenoPipe csövekkel körbeve-
zetjük, minden egyes helyiségbe egy-két 
áttörésen keresztül befújva a friss le ve gôt.

A RenoPipe rendszer kivitelezése na-
gyon egyszerû, mindössze három lé pés bôl 
áll: a közlekedôrôl a helyiségekbe egy-egy 

100 mm-es lyukat átfúrni, felfúrni a meny -
nyezetre a rögzítô klipszeket, méretre vág-
ni a csôelemeket és egymás után bepat-
tintani a helyükre azokat. 

Fontos a merôleges, pontos vágás, 
mert késôbb az összeállításnál ez határoz-
za meg, hogy kell-e késôbb javítani. Az ele-
meket egy gérvágó dobozba fogva kön-
nyebben sikerül a precíz méretre vágás. 
A csövek felpattintásának menete általá-
ban jobbról balra történik, folyamatosan 
egymás után illesztve azokat. A sarkok-
nál két-három elemet elôre összetoldva, 
egyszerre kell feltennünk, a megszorulás 
elkerülése érdekében.

Ha pontosan vágtunk, akkor akár azon-
nal festhetô is a csô, ha kevésbé sikerült 
vagy kis „baleset” történt – valamelyik szer-
számmal megsértettük a csövet – akkor 
a javító glettelés után festhetünk. A fal 
túloldalára szabályozható légszelepek ke-
rülnek, amellyel beállítható a sorrendiség-
nek megfelelô fojtási érték, így biztosítva, 
hogy minden helyiségbe a tervezett meny-
nyiségû levegô jusson.

A RenoPipe csövekkel kivitelezett 
rend szer kiválóan alkalmas utólagos be-
építésre, akár éppen lakott állapotban is, 
esztétikus megjelenést biztosítva a min-
dig problémás szellôzô csöveknek.

A komplett hôvisszanyerôs szellôztetô 
rendszer elemei között a RenoPipe is meg-
tekinthetô testközelbôl a hamarosan nyíló 
CEP-Expo kiállításon. 

További információk a frisshaz.hu hon-
lapon.

Szellôzô csövek általában a lakás „díszei”



Épületeket gyorsan és alaposan vizs-
gálhatunk FLIR hôkamera haszná-

latával, továbbá megjeleníthetjük a prob-
lémás terület hibáit, amelyek szabad 
szemmel nem láthatók. Épület diagnosz-
tikai és Épület gépészeti vizsgálatok!

Termikus képalkotók épület 
diagnosztikára
Hiányos vagy nem megfelelô szigetelés 
esetén, páralecsapódás, víz szivárgás, és 
más nedvességekbôl származó károk 
miatt sok költséges munka éri a lakó- és 
kereskedelmi épületek tulajdonosait. Az 
infravörös kamera segítségével rövid idô 
alatt, meghatározható a hiba helye és az 
energiahatékonyság is komolyan javít-
ható. 

FLIR kamerák megkönnyítik, hogy az 
energiahatékonyság javítását és a hiba-
hely lokalizálását, a lakók, tulajdonosok 
minimális megzavarásával.

FLIR hôkamera azonnal megmutatja, 
mi nedves és mi száraz. A hôkamerák 
segítenek megtalálni a hiba forrását, 

minimális hatással az emberekre és épü-
letekre. FLIR infravörös kamerákkal ren-
delkezô épület szakértôk a gyors, meg-
bízható, pontos, teljes körû diagnózist és 
az építési problémák feltárását a legha-
tékonyabban tudják ellátni.

Épületek illetve házak felújítására a 
szellôzés (légcserélôdés) és a termi-
kus képalkotó vizsgálatok fontosak a 
minôségellenôrzési intézkedéseknél.

A légszivárgással a kéményeken, padlá-
sokon, fali szellôzôn és rosszul zárt 
ablakokon/ajtókon stb. keresztül a hô-
veszteség az épületek teljes energiafel-
használásának akár ~50%-át teheti ki.

A levegô be- és kiszivárgás képi 
megjelenítése és kimutatására 
A levegô megfelelô cseréje alapvetô fon-
tosságú a lakók egészségének és bizton-

ságának, de a legtöbb épület jóval na-
gyobb arányban szellôzik, mint amennyire 
szükséges. A kiváltó ok gyakran rossz 
tervezés és / vagy építés, amely lehetôvé 
teszi a levegô szivárgását az épületbôl ki 
vagy fordítva. A szivárgási út gyakran bo-
nyolult, és hôtérkép nélkül nagyon nehéz 
elképzelni. Ez lehetôvé teszi a szerzôdô 
feleknek, hogy gyorsan azonosítsa és 
javítsa a problémás területeket, hogy az 
energia veszteséget azonnal megszün-
tessék.

Az energiahatékonyság javulása
Azokon a területeken, ahol az energiapa-
zarlás, az energiához kapcsolódó veszte-
ségek, a hiányzó szigetelés, a nem haté-
kony HVAC rendszerek, sugárzó fûtés, 
víz-kár a tetôn és még sok más probléma 
veszteségeket okoz ott a hôképalkotó 
rendszerek gyorsan váltak meghatározó 
eszközökké. A hôkamera azonosítja és 
megjeleníti a hôveszteséget, amik sza-
bad szemmel láthatatlanok. A hôtérkép 

gyorsan jelzi a hô szivárgást egy ingatlan-
ban és a mérési adatokból jól összeállít-
ható egy komplett jelentés.

A FLIR technológiával teljesíteni tud-
ják az ellenôrök/auditorok az energia fel-
használás mértékét és hatékonyságát, így 
meghatározzák energiahatékonyság ja-
vítását és a megtakarítás költségét/mér-
tékét.

Amennyiben további tájékoztatást igé-
nyelnek szakmai újdonságokról, iratkoz-
zanak fel hírlevelünkre: Feliratkozás

Wesser Csaba
Grimas Ipari Kereskedelmi Kft.
1214 Bp., Puli sétány 2-4.
Tel.: +361/420-5883
Fax: +361/276-0557
Web: www.grimas.hu
E-mail: info@grimas.hu

Az infravörös képen 
látható a szi gete lési 
probléma egy ház 
homlokzatán, amely 
energia veszteséget 

okozva, további károkat von maga után.

Az építési elôírások megkövetelik minden új 
épület lég- áteresztô/szorító képességét. 
Azáltal, hogy csökkenti a levegô szivárgá-
sát, nagyobb lesz az épület komfortja, ké-
nyelme. Az épületet is fel lehet melegíteni 
hatékonyabb energiával és ez által pénzt 
takarít meg.

Épület diagnosztika és 
ellenôrzés hôkamerával

Épületek illetve házak felújítására a
szellôzés (légcserélôdés) és a termi-
kus képalkotó vizsgálatok fontosak a
minôségellenôrzési intézkedéseknél.
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Cégünk 2008-ban kötött hosszú távú 
megállapodást a SOREL Mikro elekt ro-

nik GmbH-val napkollektoros és fûtési rend-
szerek szabályozására alkalmas készülékek 
magyarországi forgalmazására. A SOREL 
többek között jelen van az Unió szinte min-
den országában, észak Ame rikában és 
Ausztráliában.

Készülékek a stabil mûködés és ki váló 
design mellett elsôsorban a kris tálytiszta 
és egyszerû kezelhetôségükkel tûn nek ki. 
A grafi kus, animált kijelzôn a rendszer min-
den fontos paramétere azon nal rendelke-
zésre áll. Szemben néhány egyéb gyártó 
készülékeivel, a SOREL termékei a „Beállítás 
varázsló” segítségével könnyen konfi gurál-
hatók. Az esetleges üzem közbeni fi nom 
beszabályozás pedig nem igényli feltétlenül 
a telepítô jelenlétét, hiszen a világos menü-
rendszernek köszönhetôen a módosítások 
a felhasználó közremûködésével is elvégez-
hetôk. 

Az egyszerûbb készülékek olcsó és meg-
bízható megoldásokat kínálnak számos sza-
bályozási feladat ellátására, így különösen 
napkollektorok és kazánok opti mális mû kö-
désének biztosítására. Nagyobb készülé-
keinkkel pedig a „data logging” és távfel-
ügyelet is megoldható.

TDC hômérséklet-különbség szabályozók
A családot kifejezetten napkollektoros rend-
szerek szabályozására fejlesztették ki. Tar-
talmaznak számos kifejezetten sík illetve 
kifejezetten vákuumcsöves kollektorokhoz 
szükséges funkciót, többféle védelmet, 
egyszerû hômennyiségmérést, adattárolást 
és grafi konos megjelenítést.

A kínálatból kiemelve, 
néhány szó a készülékekrôl: 

A család legkisebb tagja az STDC, – melyet 
egyszerûbb szabályozási feladatokra tervez-
tek – 8 különbözô hidraulikai változat sza-
bályozására alkalmas. Külön le gességnek 
számít a két hômérôs termosztát funkciója, 
melynek kifejezetten jó hasznát lehet venni 
kisegítô fûtés illetve vissza hûtés esetén.

A „zászlóshajónak” számító TDC3 ké-
szülék mindent tud, amit egy családiházas 
rendszernek tudnia kell. 20 különbözô hid-
raulikai változat szabályozására al kalmas.

A legnagyobb készülékünk az XTDC 40 
különbözô hidraulikai változat szabályozá-
sán kívül, valós hômennyiségmérô funkció-
val, nagy szivattyúk fordulatszám-szabályo-
zásához szükséges 0-10V kimenetekkel, 
opcionálisan memória kártyás adatrögzí-
téssel és online távfelügyelet lehetôségével 
rendelkezik.

HCC idôjárás-követô hûtés-fûtés 
szabályozók
A „HCC” családot kifejezetten napkollekto-
rok és/vagy szilárd tüzelésû kazánok által 
termelt hô optimális felhasználására fej-
lesztették ki. Különbözô változatai idôjárás-
követô módon szabályozzák (egy motoros 
keverôcsap és egy szivattyú beépítése mel-
lett) az elôremenô hômérsékletet. Kiválóan 
alkalmazhatóak termosztatikus szelepeket 
nem tartalmazó fûtési rendszerekben is. 

Változatai:
• HCC3 egy kevert fûtési kör
• HCC4 egy kevert és egy kapcsolt fûtési 

kör, kiegészítô fûtés vezérlése 
(pl. gázkazán) 

• HCC5 egy kevert fûtési kör és HMV 
készítés, kiegészítô fûtés 
vezérlése (pl. gázkazán)

• HCC6 egy kevert hûtési-fûtési kör  

Bôvebb információkat honlapunkon, a 
www.ciklon-solar.hu vagy a SOREL hivata-
los oldalán, a www.sorel.de  címen találhat.

Természetesen nem kizárólag vezér-
lések forgalmazásával foglalkozunk. 
Kí ná latunkban megtalálhatók a nap kol-
lekto rok, szénacél puffertárolók, zo-
mán cozott és nemesacél HMV tárolók, 
szivattyúk, szolár és fûtési egy ségek, 
valamint egyéb épületgépészeti ter-
mékek.

Apricus AP30 napkollektorok mûködés köz-
ben. Hunguest Hotel Pelion Tapolca.

Ciklon-Solar Kft.
1141 Budapest, Lipótvár u. 32/B
Tel:+36-30-9-333-296
Tel/Fax:+36-1-252-63-27
e-mail: info@ciklon-solar.hu
WEB: www.ciklon-solar.hu
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Nap mint nap tapasztalhatjuk, mi-
lyen rohamos ütemben fejlôdik 

körülöttünk a világ. Ez az élet szinte 
minden területére igaz. 

Az elmúlt években óriási fejlôdést ta-
pasztalhattunk az épületautomatizálási 
rendszerek háza táján is. Megállapíthatjuk, 
hogy a bonyolult, nehezen programozha-
tó, nem éppen felhasználóbarát és emel-
lett komoly anyagi ráfordítást igénylô 
rendszerek ideje lejáróban van.

Az iNELS épületautomatizálási rend-
szert azért fejlesztettük ki, hogy tulajdo-
nosának megfelelô megoldást nyújtson 
egyszerûbb és összetettebb vezérlést 
igénylô rendszerek esetében egyaránt. 
A rendszer népszerûségét egyszerû tele-
pítése, logikus felépítése, ingyenesen le-
tölthetô felhasználói programja és beépí-
tett webszerverének köszönhetôen a 
távoli elérhetôség lehetôsége hozta meg. 
A rendszer irányítása intelligens kapcso-
lókon, vagy érintôképernyôs vezérlôkön 
keresztül történik, de a mostanság oly 
elterjedt okostelefonokról vagy tábla-
gépekrôl történô vezérlést is egyre töb-
ben használják nagy megelégedéssel. Az 
iNELS rendszer kiegészítve az iNELS 
Multimedia bôvítménnyel egy komplett 
szórakoztatóközpontot varázsol otthoná-
ba. Segítségével a televízió képernyôjérôl 
is vezérelhetôvé válik a teljes épületauto-
matika, mindemellett ugyanezen felüle-
ten elérhetôvé válnak fényképek, fi lmek, 
zenék de az internet vagy a biztonsági ka-
merák felvételei is.

A rendszer, amely energiát és idôt 
takarít meg tulajdonosa számára

Az energia megtakarítás lehetôsége 
számtalan területen megvalósítható az 
iNELS rendszer használatával. A legin-
kább szembetûnô módon a fûtés és a 
hûtés területén mutatható ki, de nem el-
hanyagolható energia- és költség megta-
karítást érhetünk el a világításvezérlés és 
a fényerôszabályzás aktív felhasználásá-
val. Mindössze e két terület jól átgondolt 
alkalmazásával akár 20%-kal is csökken-
het az épület energiafelhasználása!

Mindennapjaink jó része rutinfeladatok 
végzésével történik. Személyre szabott 
beállításokkal az ezekre a feladatok ra 
fordított idô a töredékére csökkenthetô. 
Gondolhatunk itt a redônyök idô vagy 
környezeti tényezô alapú vezérlésére, mely 
perceket vehet el reggeli teendôinktôl, 
vagy a riasztórendszer ki és bekapcsolá-
sára, hiszen minden nap ugyanabban az 
idôben kelünk, ezt bízzuk nyugodtan az 
épületautomatizálásra. A rendszer lehe-
tôvé teszi továbbá a villamos fogyasztóink 
egy gombnyomásra történô kikapcsolá-
sát, vagy ha riasztó aktiválására/inaktivá-
lá sára kerül a sor, egyszerûen csak hoz-
zárendeljük a funkciókhoz az elvégzendô 
mûveleteket, pl.: összes világítás kikap-
csolása, nyílászárók zárása, nyitása, re -
 dô nyök mozgatása stb. Ki ne szeretné 
egyszerûbben, energiatakarékosabban, 
kényelmesebben élni az életét?!

Sôt, az energia megtakarítása már 
elôírt kötelesség, hiszen néhány hónapon 
belül várható a lakóházaink minôsítése, 
de hosszú távon mindenképpen elônyt 
jelent az épületautomatizálással vezérelt 
fûtés, világítás, villamos berendezések. 

Az iNELS rendszer beépíthetô családi 
házakba, lakásokba, irodaépületekbe, de 
gyárakba és ipari létesítményekbe is, tág 
felhasználási területet biztosítva tulajdo-
nosának. Az iNELS épületautomatizálási 
rendszer elektromos távoli felügyeletét 
szívesen alkalmazzák középületekben, 
ahol kontroll alatt tudják tartani a villa-
mos fogyasztást, így jelentôs megtakarí-
tásokat érve el. 

Hogyan kerülhet kapcsolatba az iNELS 
épületautomatizálási rendszerrel? 

Rendszerpartnereink révén, akik képzé-
seinknek köszönhetôen biztonsággal ter-

vezik, kivitelezik, és programozzák az 
iNELS rendszer egységeit. Rendszer part-
nereink az erôsáramú kivitelezés mellett 
a gyengeáramú elektronika területén 
egyre gyakrabban alkalmazzák az épület-
automatizálási megoldásokat.  A rendszer-
partneri hálózat elsôsorban földrajzi elosz-
lás alapján tagozódott, így ha kapcsolatba 
lépnek irodánkkal, biztonsággal tudunk 
ajánlani kompetens szakembert.

Miért érdeme ezt a rendszert 
választani?

Cégünk csehországi központjában fejlesz-
tett és gyártott termékek már hazánkban 
is bizonyítottak. Az iNELS épületautoma-
tizálási rendszer kedvezô ár-érték ará-
nyának köszönhetôen mára a magyaror-
szági piac egyik legkedveltebb vezérlési 
rendszerévé vált. 

További fontos elôny az erôs szerviz-
szolgáltatási háttér – vevôink és a rend-
szerpartnereink tapasztalatai és elvárásai 
gyorsan eljutnak fejlesztômérnökeinkhez, 
akik érzékenyen reagálnak a piac elvárá-
saira. „A leghasznosabb tapasztalatokat 
minden alkalommal a felhasználóink ré-
vén építettük be eszközeinkbe.” – vallják 
mérnökeink.

A teljes termékkínálat és katalógusunk 
letölthetô a www.inels.hu honlapról. Tá-
jé kozódjon honlapunkon, vagy ismerje 
meg a rendszer mûködését budapesti 
bemutatótermünkben. 

ELKO EP Hungary Kft. 
1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. 
Tel.: 06 1 4030 132, Fax: 06 1 4030 454 
e-mail: info@elkoep.hu
web: www.elkoep.hu, www.inels.hu

A

épületautomatizálási rendszer –

a kézenfekvô megoldás

Hogyan kerülhet kapcsolatba az iNELS
épületautomatizálási rendszerrel?

Miért érdeme ezt a rendszert 
választani?
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A GEZE az ajtó-, ablak- valamint bizton-
ságtechnikai rendszerek világszerte 

vezetõ, fejlesztõ és gyártó cégeinek egyi-
ke. A vállalat sikerét a leányvállalatok vi-
lágszerte növekvõ száma is bizonyítja. 
A GEZE megbízható rendszermegoldáso-
kat kínál az építõipar valamennyi részt-
vevõjének.

A GEZE automata ajtórendszerek ki-
váló minõségükrõl, magas komfortfokoza-
tukról valamint díjnyertes  forma terve zé-
sükrõl ismertek. A GEZE ajtócsukók évek 
óta a piac legismertebbjei közé tartoz-
nak. A GEZE-nek megbízhatóan mû ködõ 
megoldásai vannak a tûzvédelem szem-
pontjából hazánkban is egyre inkább 
elõtérbe kerülõ hõ- és füstelvezetõ (RWA), 
valamint szellõzéstechnikai rendszerek 
kialakítására. A GEZE – ajtók számára ki-
fejlesztett – biztonságtechnikai megol-
dásai a legkorszerûbbek közé tartoznak 
akár menekülési útvonal biztosításról akár 
beléptetõ rendszerekrõl van szó. 

Saját technológiai központjában a 
GEZE folyamatos fejlesztéseinek köszön-
hetõen döntõ impulzusokkal befolyásolja 
az nyílászáró technika fejlõdését. Te vé-
kenysége középpontjában továbbra is a 
felhasználói igényeket maximálisan kie lé-
gítõ komplex megoldások kidolgozása áll. 

GEZE olajfékes ajtócsukók, 
tolóajtó vasalatok
A felsõ szerelésû csúszósínes, karos, rej-
tett és padlóba süllyesztett olajfékes ajtó-
csukók 1 és 2 szárnyú kültéri és beltéri 
(valamint tûzgátló) ajtókra egyaránt fel-
szerelhetõk. A folyamatos innovációnak 
köszönhetõen az ajtócsukókba integrált 
komfortfokozatok növeli az ajtók haszná-
lati kényelmét, biztonságát és intelligen-
ciáját.

A magas szintre fejlesztett kézi tolóaj-
tó-vasalat rendszerek a legkorszerûbb 
belsõ üvegezett válaszfal rendszerektõl 
a hagyományos belsõépítészeti kézi vagy 
motoros mûködtetésû tolóajtókon keresz-

tül egészen a kültéri toló szerkezetekig 
(árnyékolók, mobil válaszfalak) nagy si-
kernek örvendenek az építészek és a fel-
használók körében.

GEZE automata ajtórendszerek
Az automata nyíló-, toló-, harmónika, 
teleszkópos, íves toló- és forgóajtók, 
menekülõ útba építhetõ pánikfunkciós 
kivitelben számtalan kiegészítõ kényelmi 
funkcióval állnak az intelligens házak 
szolgálatában. Az automata ajtórendsze-
rek biztosítják az épületek energiatudatos 
és intelligens bejáratát.

GEZE hõ- és füstelvezetõ RWA 
rendszerek – szellõzéstechnika
A GEZE komlett  RWA füst- és hõelvezetõ 
rendszereinek fejlesztése hosszú múltra 
tekint vissza. Az ablakokat nyitni és rete-
szelni képes láncos, valamint csavaror-
sós motorok a nyílászáró zárt állapotában 
megfelelõ légzárást biztosítanak. A hõ- 
és füstelvezetésre kialakított természetes 
szellõztetõ rendszerek alkalmasak napi 
használatra is így a természetes szellõz-
tetés elõnyeirõl nem kell lemondanunk. 
A nyílászáró mûködtetõ RWA központ fel-
ügyeli az ablakok nyitott állapotát vala-
mint fi gyeli a külsõ környezetet és esõ 
vagy erõs szél esetén illetve elõre beprog-
ramozott idõben önmûködõen becsukja 
azokat. A kézi, elektromos és láncos mo-
torral mûködtetett ablakok segítségével 
a külsõ környezetre reagáló intelligens 
házat kapunk.

GEZE ajtóba integrált 
biztonságtechnika
A buszrendszerbe is köthetõ SecuLogic 
menekülési útvonalat biztosító (ajtótermi-
nálok, vészkapcsolók, elektromechani-
kus zárszerkezetek) beléptetõ rendszerek 
(mágneskártya leolvasók, ujjlenyomat-ol-
vasók) a legmagasabb biztonsági és XXI. 
századi technikai színvonalon szavatolják 
az intelligens házak elõnyeit.

GEZE üvegvasalatok – üvegtechnika
A GEZE számos díjnyertes design fejlesz-
téssel jeleskedik az üvegvasalatok terén. 
Az IGG rejtett vasalatos, hõszigetelt üve-
gezésû, keret nélküli üvegfal-rendszer; az 
MSW parkolópályába egymástól függet-
lenül eltolható üvegfal-rendszer; valamint 
a nyílóajtókhoz és belsõ térelválasztó fi x 
üvegfalakhoz kifejlesztett sarokvasalatok 
mellett az Aerolan felül megvezetett pont-
megfogásos tolóajtó-vasalata és annak 
„alsó” – padlón megvezetett – Geolan 
tolóajtó-vasalata egyaránt hozzájárul a 
belsõ terek transzparenciájához. Ez a 
transzparencia teszi lehetõvé a belsõ terek 
természetes megvilágítását – csökkentve 
a mesterséges megvilágítás igényét.

Szolgáltatásaink
• Kreditpontos mûszaki továbbképzés 

a GEZE Akadémián. Bõvebb informá-
ció és jelentkezési lap megtalálható 
a www.geze.hu oldalon a GEZE 
Akadémia „fülre“ kattintva. 
(mail:gezeakademia@geze.com)

• Teljes körû mûszaki tanácsadás.
Tervezési segédletek építészek 
és tervezõk számára. 

• Az ország egész területét lefedõ 
viszont eladói hálózatunk segítségével 
termékeink üzembe helyezése, szere-
lése, karbantartása és javítása.

Egy, energia tudatos épületnél ma már 
nem elég egy jó szigetelõ fal, nem elég 
egy korszerû ablak, nem elég egy bizton-
ságos ajtó, ha az épület üzemeltetése 
nem használja ki maximálisan a nyílás-
zárók mûködtetésében rejlõ intelligens 
technika lehetõségeit, akkor a várt ered-
mény elmarad.

nyílászáró mûködtetô 
r e n d s z e r e k

Innovatív rendszermegoldások az 
intelligens technika segítségével

Dömötör Álmos
okl. építészmérnök, tervezési tanácsadó
Mobil: +36/30/920 6914
E-mail: a.domotor@geze.com
Jelentkezzen kreditpontos továbbképzésünkre!

GEZE Akadémia 2011
A modul:  Hõ- és füstelvezetõ rendszerek tervezése
B modul:  Menekülési útvonalak tervezése

Bõvebb információ,  idõpontok, jelentkezési lap 
igényelhetô:
gezeakademia@geze.com

GEZE Hungary Kft.
Innovatív megoldások az ajtó- és ablaktechnikában
H–1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.
Tel.: +36/1/481 4670, Fax: +36/1/481 4671
www.geze.hu



A MUL-T-LOCK CÉG ÁTTEKINTÉSE
S Z É L E S  T E R M É K S K Á L A

Egy kulcs, végtelen 
lehetõségek…

Miért MT5?
Mi odafi gyelünk a piaci igényekre:
A piacokon, ahol verseny zajlik mindig szükség van innovatív megoldásokra
• Az új, hosszú ideig tartó szabadalmak kiemelkedõ fontossággal bírnak
• A piac új válaszokat keres a „fejlõdõ” betörési technikákkal szemben
• A piac új válaszokat keres a komplex vezérkulcsos rendszerek megoldására
• A mai vásárlók a modern dizájnú termékeket keresik

A Mul-T-Lock megértette, hogy fi gyelni a vásárlók igényeire 
és megválaszolni õket az, amivel egyedivé lehet válni.

MT5
A Mul-T-Lock cilinderek négy generációjának a tapasztalatait 
összevetve alakult ki a következõ.
• Hosszú szabadalmi idõ
• Magasabb biztonság
• Elõrehaladott kulcs biztonság
• Elõrehaladott Rendszerépítési tulajdonságok
• Új dizájn

MABISZTERMÉK – MEGFELELÔ  SÉGI AJÁN LÁS

A vizsgálati eljárás alapja:
– MABISZ Betöréses Lopás- és Rab lás biz-

tosítás Technikai Feltételei ajánlás;
– MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati 

szabvány;
– MSZ EN 12320:2001 lakat, függõzár vizs-

gálati szabvány;
– TRESOR TEST cseh minõsítési okmányok 

másolata;
– termékismertetõ, mûszaki leírás;
– bemutatott termék mûködõképes modellje;
– roncsolásmentes szakértõi vizsgálat;
– mûszaki szakértõi vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VA-

GYON VÉ DELMI ÉS KÁRMEGELÕZÉSI BIZOTT-
SÁGA (továb biakban: MABISZ VKB) jelenlévõ 
tagjai be tekintettek a benyújtott dokumentu-
mokba, tanulmányozták a bemutatott hen ger-
zár betétek, továbbá lakat és pajzs jellemzõit, 
technikai paramétereit, megvizsgálták fel-
építésüket, valamint áttekintették a MABISZ 
ajánlás zárszerkezetre kidolgozott elõírásait, 
meghallgatták a szakértõi véleményt.

Termékbesorolás
• MT5+ jelölésû hengerzárbetét 16 csappal, 

törés, fúrás, fi nomnyitás, savazás, mag-
húzás elleni védelemmel

• Interactive/MT5+ CLIQ jelölésû hengerzár-
betét, 10/16 csappal, törés, fúrás, fi nomnyi-
tás, savazás, maghúzás elleni védelemmel

• Integrator jelölésû hengerzárbetét 7 csap-

pal, fúrás, fi nomnyitás, savazás, maghú-
zás elleni védelemmel

• Classic jelölésû hengerzárbetét 10 csap-
pal, fúrás, fi nomnyitás, savazás, maghú-
zás elleni védelemmel

• Hasp-lock jelölésû hegeszthetô lakat és 
pajzs egybeépítve, 10 csapos zárbetéttel, 
edzett acélkengyellel, fúrás, fûrészelés, 
maghúzás, savazás elleni védelemmel

 
A MABISZ VKB a Mul-T-Lock Technologies 
által gyártott, az ALBA-ZÁR Kft. által forgal-
mazott, elôzôekben bemutatott termékeket 
a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott 
vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A beso-
rolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ 
VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra ja-
vasolja.

ALBA-ZÁR Kft. • 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi út 40. 
albazarkft@gmail.com • www.alba-zar.hu • Tel.: 06 22 509-709 • Fax: 06 22 509-710
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Maximalizálja fûtési-hûtési rendsze-
rének hatékonyságát MICONT helyi-
ségenkénti szabályzórendszerrel!
Az otthonon belüli energia megtakarítás 
kapcsán az épület fûtési-hûtési költsége-
inek csökkentése jut eszünkbe, hiszen 
az otthonok energiaigényének átlagosan 
70%-át a fûtési-hûtési energia teszi ki. 
Fontos, hogy ebbôl, az adott fûtési rend-
szerhez illeszkedô helyiségenkénti sza-
bályzórendszerrel, akár 25%-os megta-
karítás is elérhetô. 

Erre nyújt megoldást a MICONT Kft. 
által kifejlesztett és gyártott fûtés-hûtés 
vezérlô rendszer, mely a MICONT épület-
felügyeleti rendszer részegységeként, 
vagy önálló rendszerként is beépíthetô. 
Bár a rendszer speciálisan felületfûtési, 
-hûtési rendszerek helyiségenkénti sza-
bályozására lett kifejlesztve, ennek elle-
nére minden épületgépészeti megoldás-
hoz illeszthetô, mivel teljesen szabadon 
programozható. 

A MICONT DDC rendszer a sok egyéb mel-
lett a következô szolgáltatásokat nyújtja 
a felhasználónak:
• Egyszerû kezelhetôség a „Mindent egy 

helyrôl” technológia segítségével ma-
gyar nyelven.

• Helyiségenkénti heti 
program

• Idôjárásfüggô 
szabályozás 

•Szabadságprogram
• Harmatpontkövetô 

szabályozás helyisé-
genkénti harmatpont-
számítással

• Fancoil-vezérlés
•Szellôztetésvezérlés
• Internetes távfelügyelet

Tovább csökkentheti költ-
ségeit, amennyiben az épületgépészeti 
automatikával összehangoltan mûködô 
intelligens ház automatika rendszer se-
gítségével üzemelteti házának árnyéko-
lástechnikai elemeit, valamint villamos 
hálózatát.

MICONT Intelligens ház 
automatika rendszer
Az intelligens ház automatika rendszer 
célja a lakások, épületek villamos rend-
szerét a kor igényeinek és technikai 
színvonalának megfelelôvé tenni, kom-
fortosabbá, lakhatóbbá, és nem utol -
só sorban energiatakarékosabbá téve 
azokat.

A rendszeren keresztül mindent képe-
sek vagyunk vezérelni otthonunkban, ami 
az elektromos hálózatra van kötve. De 
ezen kívül a rendszer is fi gyeli az ottho-
nunk állapotát, és annak megfelelôen 
cselekszik, az általunk elôre meghatáro-
zott program szerint.

A rendszer kezelhetô hagyományos 
módon, nyomógombon keresztül, érintô-
képernyôs kijelzôn, számítógéppel helyi 
hálózaton, vagy Interneten keresztül. 

Néhány a MICONT intelligens ház 
automatika rendszerrel megvalósítható 
számtalan lehetôség közül:
• Körönkénti világításvezérlés (kapcsolt 

vagy fényerôszabályzott)
• Kapcsolt dugaljak vezérlése
• Körönkénti, vagy csoportos áramtalaní-

tási funkciók
• Elôredefi niált világítási képek (pl.: han-

gulatvilágítás, vendégváró világítás)
•Járóút világítások a gyakran használt 

útvonalakon
• Normál és csökkentett (éjszakai) világí-

tási mód
• Egyéni ill. csoportos redônymozgatás, 

automatikus redônymozgatás idôprog-
ram szerint, vagy külsô és belsô hômér-
sékletek szerint fûtési vagy hûtési igény 
fi gyelembevételével helyiségenként

•Automatikus jelenlét szimuláció
• Internetes távfelügyeleti rendszer

További információkat a rendszerrôl a 
www.micont.hu oldalon talál. Kérdés ese-
tén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot 
az info@micont.hu e-mail címen.

Napjainkban az intelligens ház 
automatika rendszerek a köz-

tudatban még mindig kényelmi 
funkciókat szolgáló luxuscikként 
van jelen. Erre jó ellenpélda a 
MICONT épületautomatikai rend-
szer, mely nemcsak elérhetô árá-
val, hanem a funkciói által nyújtott 
energia-megtakarítással alakítja át 
ezt a képet egy mindenki által elér-
hetô, minden kényelmi igényt kielé-
gítô, mégis néhány év alatt meg-
térülô mindennapos termékké.



Napjainkban egyre több háztartásban 
alapvetõ az Internet kapcsolat jelen-

léte, sõt vezeték nélküli megosztása. Az 
okostelefonok is mind nagyobb tért hódí-
tanak. Mindkét piacon új alkalmazások, 
felhasználási lehetõségek jelennek meg, 
vagy korábban nehézkes eljárások válnak 
a laikusok számára is elérhetõvé. Ilyen 
forradalmi változást jelent a mydlink szol-
gáltatás is otthonunk, értékeink és sze-
retteink szem elõtt tartására.

Egy pillantás haza 

Irodában ülve, a buszon 
állva vagy csak egy kávét 
szürcsölve a teraszon jó 

lenne egy pillanatra hazanézni, minden 
rendben van-e otthon? Ma már ez nem-
csak hogy nem lehetetlen, hanem min-
dössze néhány gombnyomást igényel 
csupán. Ha már van Internet kapcsolat 
és otthoni hálózat, erre vezeték nélkül 
csatlakoztathatunk akár szobánként egy-
egy kamerát, melyeket egy weboldalon 
keresztül akár telefonról is elérünk inter-
net kapcsolat birtokában. Természetesen 
a kamera nem csak képet, hanem hangot 
is közvetít.

Mit csinál otthon a kutya?

Ki ne aggódott volna már a 
sokszor egész napra otthon 

hagyott kutya vagy macska miatt. A myd-
link kamerának köszönhetõen bármikor 
hazapillanthatunk.

Ki nyitotta ki 
a garázskaput 
otthon?

A beépített moz-
gásérzékelésnek köszön hetõen azonnal 
beindul a videó rögzítés és egyben egy 
e-mailben is megkapjuk telefonunkra 
a riasztást. Egy pillantás a kamerára, és 
már ellenõrizhetõ is, hogy vaklárma volt, 

vagy tényleg hívni kell a rendõröket. 
Ráadásul errõl az elkövetõ semmit sem 
tud. 

Mindez vezetékek nélkül

A mydlink kameráknak mindössze 220V 
csatlakozásra van szükségük, a hálózat-
tal vezeték nélkül kommunikálnak, így kis 
méretüknek köszönhetõen bárhova ki he-
lyezhetõk vagy felszerelhetõk. 

Milyen mydlink kamerák közül 
választhatunk?

Jelenleg két kamera közül választhatunk. 
A DCS-930L mydlink Otthoni kamera el-
sõsorban a nappali fényviszonyok közti 
megfi gyelést szolgálja, míg nagytestvére, 
a DCS-930L mydlink Day & Night Otthoni 
kamera nevéhez méltóan teljes sötétség-
ben is biztosítja a videóképet a beépített 
IR LED-eknek köszönhetõen (5 méteren 
belül).

Mennyiért és hol vásárolható meg?

Minden nagyobb informatikai áruházban 
és webáruházban elérhetõk a mydlink 
kamerák. A kisebbik DCS-930L már 
20 000 Ft alatt is elérhetõ, a teljes meg-
oldást kínáló éjjellátó DCS-932L pedig 
28 000 Ft körül kapható.

További információ: 
www.dlink.hu/mydlink

Minden pillanatban 

egy gombnyomásra otthonról

DCS-930L

DCS-930L

DCS-932L
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A kis és középvállalkozások közül so-
kan idegenkednek a vállalatirányítási 

rendszerek bevezetésétôl.

– Ön szerint miért van ez? – kérdezzük 
Eberhardt Zoltánt, a Click On In for ma-
tikai Kft. mûszaki igazgatóját.
– Valóban így van, egyrészt azért, mert 
keveset tudnak az ügyviteli rendszerek-
rôl, nem ismerik eléggé a benne rejlô le-
hetôségeket. Másrészt talán azért, mert 
a magyarországi kis-, és középvállalkozá-
sok számára a vállalatirányítási szoftver 
bevezetése „nagy falatnak” tûnik, hiszen 
maguk sem vállalatként, hanem inkább 
vállalkozásként mûködnek. Mi pontosan 
számukra fejlesztettük ki az ügyREND 
néven ismert szoftverünket, – amely 
természetesen bármely nagyságrendben 
mûködik – de nekünk mégis ez a „méret” 
vagyis a kis-, és középvállalkozások a 
célközönségünk. A nagyvállalkozások és 
multinacionális cégek más rendszereket 
használnak, gyakran azt, amit anyacé-
geik javasolnak. 

– Kérem, mondja el, hogy ennek a rend-
szernek mi a lényege, és hogyan kap-
csolódik az építôiparhoz?
– Integrált ügyviteli rendszerünk nem 
pusztán egy szoftver, hanem annál sok-
kal több. Ez egy folyamat szemléletû vál-
lalkozásirányítási módszer, mely átfogja 
a mûködés teljes egészét az ajánlatadás-
tól kezdve a megrendelésen, raktározá-
son, erôforrás kezelésen és értékesíté-
sen át a pénzügyi feladatokig (számlázás, 
könyvelés), illetve a projekt kiértékelé-
séig. Ezen felül olyan vezetôi információs 
rendszer is, amely megkönnyíti a vállalko-
zás irányíthatóságát, hiszen a vezetô bár-
mikor, bárhonnan elérheti a cég ügyviteli 
rendszerét, akár külföldrôl is valós idejû 

információt kaphat az aktuális kereske-
delmi és pénzügyi folyamatokról. Amikor 
egy vállalkozás ilyen rendszert vásárol és 
üzemeltet, akkor nem csak egy szoftver-
hez jut, hanem elônyökhöz is, méghozzá 
üzleti, stratégiai elônyökhöz. A rendszer 
alkalmazása jobban elôkészített vezetôi 
döntéseket eredményez, integráltabb 
szer vezeti tudást, a dolgozók munkájának 
sokoldalú mérését és értékelését, mene-
dzselhetôbb, automatikusabb üzleti folya-
matokat, és az újabb üzleti lehetôségek 
jobb felismerésének lehetôségét.

A Click On Kft-nek 2 fô ügyviteli profi l-
ja van. Az egyik az ügyREND IKR (Integrált 
Költségvetési Rendszer), ahogy a neve is 
mutatja költségvetési intézmények szá-
mára készült, a másik a már említett ügy-
REND vállalkozásirányítási rendszer, ame-
lyet öt iparág sajátosságaira fejlesztettük 
ki, az egyik ezek közül az építôipar.

– Milyen építôipari sajátosságokat tud 
kezelni a rendszer?
– A számos lehetôség közül csak néhá-
nyat szeretnék kiemelni: Projektek nyil-
vántartása és követése, projektekhez 
kapcsolódó erôforrások és eszközök le-
foglalása, külsô cégtôl bérelt eszközök 
nyilvántartása és a felhasználás helyére 
költségelhetôsége, eszközök kihasználtsá-
gának fi gyelése, dolgozók nyilvántartása, 
raktári mozgások nyomon követése, ga-
ranciális visszatartások és jóteljesítési 
garanciák kezelése. Ezen kívül még szá-
mos hasznos funkcióval és elônnyel ren-
delkezik, melyek közül kiemelném, hogy 
a rendszer alkalmazásával a vezetô(k) 
minden pillanatban aktuális képet kap-
hat(nak) a vállalkozásról és annak pénz-
ügyi helyzetérôl.

– Mindannyian tudjuk, hogy ez az ipar-
ág nincs kedvezô helyzetben, az utóbbi 
években jelentôsen csökkentek a meg-
rendelései.
– Pontosan ezért kell az aktuális megren-
delôket hatékonyan kiszolgálni, és utána 
nézni a „guruló” forintoknak, hogy hová 
folyik el a pénz, hol lehetne megtakaríta-
ni. Ha nem Word-ben és Excell tábláza-
tokban vezetjük a megrendeléseinket, 

hanem projekteket tartunk nyilván, ahhoz 
kapcsoljuk az összes dokumentációt, ak-
kor egyszerûbb az átláthatóság, és költ-
séghatékonyabb a mûködés. Ha látom 
pl., hogy van olyan gépem vagy beren-
dezésem, amelynek kihasználtsága elég 
alacsony, nem hozza, csak viszi a pénzt, 
akkor érdemes eladnom és inkább bérel-
ni, amikor szükségem van rá. 

– Úgy tudom a közeljövôben konferen-
ciára készülnek. Milyen jellegû konfe-
rencia lesz ez?
– Így igaz. Alapító tagja vagyunk a 
KIMIÉRT vagyis a Kis-, és Mikro Vál lal ko-
zások Fejlesztéséért Országos Egye sü-
letnek, mely október 12.-én rendezi meg 
a „Vissza a jövôbe” címû konferenciáját, 
ahol mi is tartunk egy rövid elôadást 
a vállalkozásirányítási rendszerrôl. Ez az 
egyesület azért jött létre, hogy regionális 
szinten megismertesse a hazai vállalko-
zásokat egymással, és  azokkal az üzleti 
és pénzügyi lehetôségekkel, amiket ki-
használva akár pár év leforgása alatt vál-
lalkozásból vállalattá válhatnak. Mi közel-
rôl látjuk, hogyan mûködik ez, hiszen 
referenciánk között szerepel olyan cég, 
amely viszonylag kis létszámmal igazán 
mikró vállalkozásként vezette be a rend-
szert és ma már, mint középvállalkozás 
mûködik, közel tízszeres létszámmal. Egy-
más partnereiként mi segítséget nyújtot-
tunk nekik a folyamatos fejlôdésben, 
növekedésben, ôk pedig aktív felhaszná-
lóként javaslataikkal, ötleteikkel segítsé-
get nyújtottak nekünk a rendszer tovább-
fejlesztésében, tökéletesítésében. Ha a 
jövôképünkrôl kérdezne, azt válaszolnám, 
hogy minél több ilyen vállalkozással sze-
retnénk együttmûködni.

Eberhardt Zoltán mûszaki igazgató.

Click On Informatikai Kft.
Telefon: +36 1 469-0000
Fax: +36 1 363-7181
Web: www.click-on.hu, www.ugyrend.hu

Vállalkozásirányítási rendszer- a „guruló” forintoknak, elfolyó 

pénzeknek, a megtakarítás ellenôrzésének lehetôsége



Világítással élményt nyújtani, ez áll a 
Zumtobel cégfi lozófi a középpont jában. 

Ezt olyan termékekkel valósítjuk meg, me-
lyekben harmonikus egységgé olvad az in-
novatív technika és a kitûnõ formatervezés.

A Zumtobel tavaszi termékbevezetése 
keretében, új LED technológiát használó ter-
mékek kerültek elérhetõvé a professzionális 
világítástechnika területén. Az új termékek 
jól mutatják az irányt, amelyet a Zumtobel 
választott: a hagyományos fényforrásokat 
használó lámpatestek fej lesztésérõl az új 
technológia felhasználására helyezõdött át 
a hangsúly.  Álta lá nos ságban elmondható, 
hogy a Zumtobel LED lámpatestei akár álta-
lános, akár speciális feladatokra széles kör-
ben alkalmazhatók. Erre kiváló példaként 
szolgálnak a legújabb LED fényvetõk, melyek 
már alkalmasak a 35W teljesítménnyel üze-
melõ HIT fényforrások helyettesítésére is.

További termékinformációkért keresse fel a 
www.zumtobel.hu honlapot.

IYON LED-es fényvetõ termékcsalád

A Zumtobel az IYON LED-es fénysugárzó ter-
mékcsaláddal új utakat keres magas mi nõ-
ségû és hatékony kereskedelmi világítás 
területén. Az igényes lámpatest kialakítás 
egyedülálló fénytechnikai rendszert alkot, 
amelyben a nagyteljesítményû LED modulok 
optimális összehangolásával egyenletes és 
milliméterpontos megvilágítást/kiemelést 
tesz nek lehetõvé a különbözõ felhasználási 
igényeknek meg felelõen. A fénysugarak ki-
lépõ karakterisztikája (sugara) az alumínium 
bevona -tú precíziós refl ektorokkal szûkíthetõ 
és szélesíthetõ. A kiváló színvisszaadási 
képességeknek köszönhetõen a termék 
konstans színminõséget biztosit a teljes élet-
tartama alatt, magas energiahatékonyság 
mellett. Az IYON az optimális megoldás az 
üzletek és kiállítótermek látogatóinak le nyû-
gözését célzó megvilágításához. A világítás 
hatékonysága akár 65 lm/W, ami kiváló tel-
jesítmény a hagyo mányos technológiával 
készült fény ve tõk kel való összehasonlítás-
kor. Stabil fehér kivitelben 3000 K vagy 
4000 K szín - hõ mérséklettel és a háromféle, 
1200, 2000 és 2600 Lumenes fényáram-
mal az IYON  a 35 W teljesítményû HIT lám-
pák hatékony alternatívája lehet. 

PANOS INFINITY Q LED-es 
mélysugárzó termékcsalád

A PANOS INFINITY termékcsaládot újra ki-
bõvítettük. A LED-es álmennyezeti vi lágítás 
így már négyzetes formában is elérhetõ: 
egyenes vonalak, tökéletes, le egyszerûsített 
építészeti formavilág jellemzi.  Az energiaha-
tékonyság és a fény minõség kiváló értékeit 
az átalakítás után is megõriztük: a világítás 
hatékonysága akár 65 Lumen Wattonként, 
ami egyben a mércét is magasabbra emeli. 
A PANOS INFINITY minden eleme stabil fe-
hér kivitellel készül, ezek stabil szín hõ mér-
séklete 3000 vagy 4000 Kelvin, ill. egyedül-
álló dinamikus színhõmérséklet kivitellel 
(fi nomhangolható fehérrel), 2700–6500 Kel-
vines tartománnyal kapható. A minõ ségi 
stabil fehér (Ra > 90) és a fi nomhan golható 
fehér (Ra 90) nagyon meg gyõzõ a különbözõ 
megvilágítási megoldásoknál. Az új négy-
szögletes formával a PANOS INFINITY ter-
mékcsalád még több helyen használható az 
irodákban, értékesítési és prezentációs he-
lyiségekben.

Dizájn: Christopher Redfern, Sottsass Associati 
zumtobel.com/panosinfi nity

LIGHT FIELDS LED
Beépíthetõ, ráépíthetõ és füg geszt hetõ 
lámpák, mini beépíthetõ lámpák

A LIGHT FIELDS lámpák idõtálló formavilága 
az egyenes vonalú iroda-építészet re mek-
mûve. A LED-es termékcsalád széles termék-
kínálatának kifejlesztésével és a fénycsövek 
utolérhetetlen homogenitásával és ragyogá-
sával a LIGHT FIELDS lámpák világító felü-
lete egyszerûen a jövõbe mutat. A LED-es 
lámpa sokoldalúan használható beépíthetõ, 
ráépíthetõ és függeszthetõ lámpatestként is, 
hosszirányban vagy négyzetes elrendezéssel, 
de csoportos elrendezéshez is tökéletes. 
A lapos lámpa a több mint 70 lm/W fény-
hasznosításával kategóriája leghatékonyabb 
terméke. Alacsony karbantartási költségével 
kombinálva ideális beruházás; a mi nõségi 
megvilágítás kiépítése hamar megtérül. A jól 
bevált MPO+ technológiát a  LIGHT FIELDS 
LED termékeknél tovább tökéletesítettük. 
A lámpák így tökéletesen káprázás mente-
sek bármilyen monitor beállításnál (akár álló, 
akár ferde). A lámpák elrendezése teljesen 
független lehet a munkahelyek elhelyezésétõl. 
A LIGHT FIELDS LED lámpák DALI dim mel-
hetõk, így a nappali megvilágításhoz alkal-

mazkodó és a jelenlétvezérelt megvilágítási 
megoldások is könnyen megvalósíthatók 
velük. A terméket tökéletesen egészíti ki a 
LIGHT FIELDS LED Mini termékcsalád, amely 
ugyanolyan dizájnnal rendelkezik – és külö-
nösen jól használható a peremterületeken 
és a folyosókon.

LEDOS III S LED-es beépíthetõ lámpa

A sikeres LEDOS LED termékcsalád harma-
dik generációja még nagyobb hatékonyság-
gal és miniatürizált dizájnnal rendelkezik. 
A 30 mm-es átmérõvel a LEDOS III S na-
gyon határozottan egészíti ki a bel sõ épí-
tészetet. A lámpák magas IP védettségének 
köszönhetõen az épületen belül és kívül is 
jól használhatóak. A lapos és konkáv len-
csék matt, opál felülettel biztosítják a homo-
gén megvilágítást.

zumtobel.com/ledos

     
MICROTOOLS
Moduláris LED-es világítórendszer

Kiváló megmunkálás és alig észrevehetõ: 
a MICRO TOOLS LED rendszert kifejezetten a 
fa-, üveg- és fémpolcokhoz terveztük. Az ál-
talános és a kiemelõ megvilágítás moduljai 
fl exibilisen kombinálhatók, választhatók me-
leg és semleges fehér színhõmérséklettel is. 
A polcvilágítás jelenleg legkisebb állítható 
optikáit kivételes technikai igényesség jel-
lemzi. A kiváló Ra > 90-es színvisszaadási 
képességgel a MICROTOOLS a múzeumok-
ban is használható, mert a kiállított mû tár-
gyakat még közeli megvilágítás esetén sem 
károsítja.

zumtobel.com/microtools

Új LED technológiát használó 
lámpatestek a Zumtobel kínálatában

Világítással élményt nyújtani, ez áll a 
Zumtobel cégfi lozófi a középpont jában. 

Ezt olyan termékekkel valósítjuk meg, me-
lyekben harmonikus egységgé olvad az in-
novatív technika és a kitûnõ formatervezés.

A Zumtobel tavaszi termékbevezetése 
keretében, új LED technológiát használó ter-
mékek kerültek elérhetõvé a professzionális 
világítástechnika területén. Az új termékek 
jól mutatják az irányt, amelyet a Zumtobel 
választott: a hagyományos fényforrásokat 
használó lámpatestek fej lesztésérõl az új 
technológia felhasználására helyezõdött át 
a hangsúly.  Álta lá nos ságban elmondható, 
hogy a Zumtobel LED lámpatestei akár álta-
lános, akár speciális feladatokra széles kör-
ben alkalmazhatók. Erre kiváló példaként 
szolgálnak a legújabb LED fényvetõk, melyek 
már alkalmasak a 35W teljesítménnyel üze-
melõ HIT fényforrások helyettesítésére is.

További termékinformációkért keresse fel a 
www.zumtobel.hu honlapot.

Új LED technológiát használó
lámpatestek a Zumtobel kínálatában

IYON LED-es fényvetõ termékcsalád

Dizájn: Delugan Meissl Associated Architects 
zumtobel.com/iyon

PANOS INFINITY Q LED-es 
mélysugárzó termékcsalád

LIGHT FIELDS LED
Beépíthetõ, ráépíthetõ és füg geszt hetõ 
lámpák, mini beépíthetõ lámpák

Zumtobel Lighting Kft.
H-1139 Budapest, Lomb u 15.
Tel: +36 1 450 2494, Fax: +36 1 350 0829
www.zumtobel.hu

MICROTOOLS
Moduláris LED-es világítórendszer

LEDOS III S LED-es beépíthetõ lámpa

Dizájn: Sottsass Associati zumtobel.com/lightfi elds
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A Robotház Kft., a Legrand Zrt. 
kiemelt okleveles partnere, intel-
ligens házak, lakások tervezését 
és teljes körû villamos kivitelezé-
sét végzi. Tevékenysége kiterjed a 
biztonsági rendszerre, a világítás 
és árnyékoló vezérlésre, a fûtés 
és klíma szabályozásra, a kapu-
telefonra valamint a hang és vi-
deó rendszer vezérlésre. 

A telepített rendszerek mû köd-
tethetõk különbözõ méretû érin-
tõképernyõrõl, az internetrõl vagy 
akár okos telefonról is. Jöjjön el 
bemutató termünkbe, ahol mind-
ezt élõben is kipróbálhatja!  

www.robothaz.hu

Bemutató terem: Budapest XIV., Gizella út 42-44.



A gazdasági válság ha-
tására, sajnos meg-

változtak a vi szonyok 
a társas házi vé de-
lemben. Akinek ke-
vés van, az elveszi 
a másét és ez a 
tendencia vé le mé-

nyem szerint egyre 
rosszabb. A legnagyobb 

veszélyeztetett csoportok a tár sasházak! 
A társasházaknál a hajléktalanok beköl-
tözése, a postaládák fel törése, a rongá-
lás a legnagyobb gond.

Egyre több társasházkezelô, társas-
házi közösképviselô, lakók keresnek meg 
minket, hogy megoldást adjunk a bajuk-
ra. A tettesek lefülelésére a kamerarend-
szer jelenthet megoldást. A kamerarend-
szereket pedig úgy kell kialakítani, hogy 
védett legyen a rongálásoktól.

A kamerarendszerek analóg CCTV 
vagy IP kamerarendszerek lehetnek. 
A kamerákat általában a helyi adott-
ságok határozzák meg. Védelem szem-
pontjából a vandálvédett kamerák kerül-
nek fel. A kamerák általában IR vetôvel 
ellátott kompakt kamerák. Ha a fény-
mennyiség egy érték alá csökken, akkor 
a kamera bekapcsolja az infra ledjeit, így 
sötétben is tud képeket továbbítani a 
rögzítô felé.

Vezetékezésnél oda kell fi gyelni a ve-
zeték védelmére is. A képeket Di gi tális 
rögzítô (DVR) rögzíti egy beleépített me-

revlemezre. A DVR védelmére átalakított 
széfet vagy fémszekrényt ajánlok.

Társasházaknál feltétel szokott lenni, 
hogy a lakók is szeretnék látni a kamera-
képeket. Nos, a megoldás az, ha a TV 
hálózatra fûzzük fel egy modulátor segít-
ségével a kameraképeket a DVR-en ke-
resztül. Ekkor egy TV csatornán behozha-
tók a kamerák képei osztott képernyô 
formában. Egyes helyeken pedig számí-
tógép hálózatra illesztjük a DVR-t, és egy 
meghatározott IP címen a lakók elérik 
a rögzítôt. Persze, ilyenkor szükség van a 
megfelelô konfi gurációra és a jogok ki-
osztására. 

A jelen idôk biztonságtechnikájában 
az IP technológia a megoldás. Mi ez? 
Leegyszerûsítve egy számítógép hálózat-
ra felfûzhetô kamerák, melyek akár az 
UTP hálózaton is kaphatnak energiát 
(POE).

Miért elônyôs? 
Vezetékezés szempontjából csak UTP ká-
belre van szükség. Könnyen vezeték nél-
külivé alakítható, átjátszása olcsóbb, 
precízebb. 

A kamerák felbontása 1MP-nél két-
szer nagyobb, mint az analóg kamerák-
nál. Persze már léteznek 2-3-5 MP-es 
kamerák is, melyeknek a felbontása mi-
att nagy terület védhetô le felismerhetô-
séggel.

Az IP kamerák képeinek rögzítését szá-
mítógéppel vagy hálózati rögzítôvel (NVR) 

végezhetjük el. Az eszközök, hálózati ele-
mek kiválasztását csak szakértô segítsé-
gével válasszuk ki!

Mi a hátránya?
Sajnos még mindig magas a készülékek 
ára a hagyományos CCTV rendszerekhez 
képest. Ám azokra a területekre, ahol 
igenis számít a minôség, oda kifi zetôdô 
az IP kamerarendszer.

És a legvégére hagytam egy olyan tech-
nológiát, ami a napokba jelent meg. Ez 
a HD-SDI technológia! FULL HD képet 
tudnak adni a kamerák és a rögzítés is 
ebben a minôségben marad.

Ez az IP és az analóg technológia öt-
vözete. Milyen elônyök szólnak a rend szer 
mellett? Analóg rendszerekhez hasonló-
an RG 59-es koax kábelen vihetô a jel, és 
BNC-vel csatlakoztatható! Így akár régi 
koax kábellel szerelt analóg rendszereket 
könnyen le lehet cserélni.

HDMI kimenettel is rendelkezik, így 
bármelyik full HD monitorral, TV-vel ösz-
szeköthetô. 42”-nál nagyobb képernyôn 
sincs pixelesedés, szétesés.

Az új technológia átka a magas ár, 
ám pár hónapon belül itt is áresés vár-
ható.

Összefoglalva a társasházi értékek 
védelméhez a kamerák nyújthatnak meg-
oldást. Megfelelô védelem pedig csak 
szakértôvel érhetô el!

Gáspár István
Biztonságtechnikai szakértô

Magyar Biztonságtechnikai Kft.
www.biztonsagabc.hu
info@biztonsagabc.hu

A Jelen idôk Társasházi Biztonságtechnikája!
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Milyen elônyei vannak a FARHO 
intelligens elektromos fûtésnek?

Elektromos lapradiátor olajtöltettel 
megjelenése modernebb, mint a hagyo-
mányos olajradiátoroké 

40%-kal kisebb fogyasztás 
a folyamatos szabályozásnak köszönhe-
tôen egy hagyományos olajradiátorhoz 
képest

40-50%-kal jobb hatásfok
a hagyományos fûtéssel szemben

10 év garancia
az alkatrészekre, 2 év a vezérlôre

• Gyors és egyszerû telepítés, egy elekt-
romos fûtôpanel beszerelése nem jár 
bontási és csövezési munkálatokkal, 
kis méret és súly jellemzi.

• Az elektromos fûtésnek nincsen mellék-
terméke, nincsen füst, ahol a hô egy 
része távozna, így a korszerû tervezés-
nek hála az elektromos fûtés is felveszi 
a versenyt a hagyományos fûtési mód-
szerekkel.

• 40-50%-al nagyobb hatásfok, mint a 
hagyományos fûtés.

• Nem szennyezi a levegôt, nincs tûz ve-
szély.

• Minimális hôveszteség.
• Egy hagyományos melegvizes fûtôrend-

szerhez képest a beruházási költség 
60%-os!

• Nincsen éves karbantartás.
•Átmeneti idôszakokban, egy-egy hû -

 vö sebb tavaszi-ôszi napon önállóan 
be lehet kapcsolni anélkül, hogy egy 
egész fûtési rendszert kellene elindí-
tania.

Xana Plus Modell

Digitális, programozható vezérlés – 
Dupla borítás
• Digitális, programozható termosztát, 

nagy pontosságú NTC szondával (+ − 
0,2 °C). Jelzi a termosztát 1,5 méteres 
körzetében levô hômérsékletet, bár-
mely adott pillanatban

• Digitális hômérséklet, dátum, idô ki-
jelzés

• Felhasználóbarát radiátor, kezelése 
szak értelmet nem igényel

• Heti programmenü, napi hat különbözô 
mûködési idôszakhoz enged kívánt hô-
mérséklet rendelni. A kijelzôn a beállí-
tások ellenôrizhetôk.

• Billentyûzár
• Világító fôkapcsoló
• Biztonsági hôfokszabályzó
• A készülék oldalán dupla borítású tûz-

álló ABS borítás
• Teljesítmény: 330W-tól 1430W-ig
• Tartozékként fali tartó készlet
• Fröccsöntött alumínium szerkezet fehér 

epoxy borítással, idôjárás és korrózió-
álló felületkezeléssel

• A fûtôbetét 1” méretû rozsdamentes 
fém csô mechanikai védelemmel van 
ellátva. Az alacsony energia szükségle-
tet és a magas fûtési hatékonyságot 
a FARHOIL fûtôfolyadék biztosítja.

• A fûtô folyadék −40°C – 330°C hômér-
séklet tartományban megtartja kiváló 
tulajdonságait (magas hôvezetô képes-
ség, alacsony gôznyomás)

H-technika Kft. 
Farho Cég Magyarországi Képviselete
8000 Székesfehérvár 
Budai Út 151. Tel: 22/509-590
www.olajradiatorok.hu

FARHO – Intelligens fûtési rendszer
Beruházási költség kisebb mint a hagyományos fûtésé!
Üzemeltetése takarékos, napelemmel együtt rendkívül olcsó
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Megdöbbentôen kedvezô áron!
Hogyan lehetséges, egy elképesztôen izgalmas, 
egyáltalán nem hétköznapi látványt nyújtó, még
is nagyon egyszerûen és kedvezô áron kivite
lezhetô padlóburkolatot készíteni a betonból? 
 
Miért egyszerû? 
Mert a beton, beszéljünk bármilyen épületrôl 
és beszéljünk bármilyen tervezett további bur
kolatról, amit szeretnénk készíteni, szükséges 
és elkerülhetetlen alap a további építéshez. 
Akkor miért is van szükség bármilyen további 
burkolatra, ha a beton már ott van? Mert az 
csak sima beton? Mert az nem szép, mert az 
szürke? Mert az olyan jelentéktelen? Biztos, 
hogy ez így van? 

A beton rendelkezik minden olyan tulajdon
sággal aminek köszönhetôen tökéletes végsô 
burkolat is lehet. Erôs, idôtálló, strapabíró, 
egyszerû elkészíteni, olcsó. A sima szürke beton 

biztosan ideális burkolat egy gyárcsarnokban 
vagy egy mezôgazdasági csarnokban, azonban 
egy nappaliban vagy egy irodában már talán 
nem mutat olyan jól.

Izgalmas? Nem hétköznapi? Betonból? 
Bevallom, amikor elôször láttam színezett és 
polírozott betonpadlót, elképedtem és tátva 
maradt a szám. Elképesztôen szép, és ahogy 
már írtam nem hétköznapi látványt adó padló
burkolat. A technológia fûszerezve egy kis krea
tivitással valóban izgalmas eredményt szül. 

A beton már csak saját színében felpolíroz
va is csodálatosan csillogó felületet ad, aminek 
elônye, hogy nem porzik és nagyon könnyen 
takarítható. Az így keletkezett felület leginkább 
a terazzo burkolatokra hasonlít. 

A sima színezetlen polír betonpadló kiváló
an alkalmas gyártócsarnokokba, szerelôüze
mekbe, raktárakba sôt gyakorlatilag bárhova. 
Azonban a „többi helyre” van egy sokkal izgal-
masabb ötletünk:

Egy kis festékkel és némi kreativitással  
a betonfelület színezhetô. A színezés lehet 
egyszínû, de lehet mintás, többszínû, aminek 

csak a képzelet és a kézügyesség szabhat ha
tárokat. 

Sôt, gyakorlatilag a márvány, gránit és mész
kô padlóburkolatok szépségével vetekedô (sze
mélyes véleményem szerint, sok esetben felül
múló…) felületeket kapunk. Természetesen 
ezekben az esetekben az ár összehasonlítást 
nem a mûgyanta és kerámia padlóburkolatok 
kivitelezési áraival, hanem az elôbb említett 
természetes kôpadlók áraival célszerû hasonlí
tani, amihez viszonyítva szintén csak töredék 
összegért kapunk ugyanolyan exkluzív felületet. 

Ezeket a színezett polírbeton felületeket, 
szinte bárhova nyugodt szívvel ajánljuk. 

Kiváló megoldás: kereskedelmi épületekbe, 
irodákba, gyárakba, raktárakba, szerelôüzemek
be, kórházakba, sport létesítményekbe, autóke
reskedésekbe, bemutatótermekbe, éttermek
be, iskolákba, középületekbe, repülôterekre, 
vasútállomásokra, buszpályaudvarokra, sôt akár 
lakásokba, családi házakba, nyaralókba tehát 
a lakókörnyezetbe is. 

Hogyan lehet Önnek is Szuperbeton padlója?
A tükörfényesen csillogó, exkluzív megjelenésû, 
tartós és hihetetlenül egyszerûen tisztán tart
ható majdani padlója felé vezetô út elsô lépé
seként látogassa meg weboldalunkat: www.
szuperbeton.hu!

Izgalmas, színes, csillogó, elképesztôen 
tartós szuper padló betonból!

További információ: www.szuperbeton.hu



Bizony ez így igaz, ingatlanunk hôveszte-
ségének jelentôs részét sajnos a fala-

kon, homlokzatokon keresztül kiáram ló hô 
okozza. Az energiahordozók ára folya ma-
tosan nô, így pénztárcánk egyre jobban meg 
van terhelve a fûtési szezon alatt.

A környezetvédelem is nagyon fontos 
szempont, ezért törvényi szabályozás lépett 
életbe az EU tagállamokban, a CO2 kibocsá-
tás csökkentését elôirányozva. Egy szigete-
letlen családi ház fûtési energia igénye kb. 
180 kwh/m2 évente. A teljes körû hôszigete-
lést elvégezve ez akár 70 kwh/m2-re is csök-
kenthetô. Nem mellékes az sem hogy a szi-
getelés a nyári napokon is védelmet nyújt a 
lakóknak, a klimatizálás költségeit csökkent-
ve. A Poli-Farbe ezekre a problémákra kínál 
megoldást Policolor hôszigetelô rendszerével.

Minôség és garancia
Mi várható el egy jól felépített rendszertôl az 
építtetô, kivitelezô és a tervezô részérôl? Az, 
hogy rendszer összetevôit egyben, megfe-
lelô garanciák mellett tudják megvásárolni, 
teljes technológiai támogatás mellett. Fon-
tos a mûbizonylatok, engedélyek megléte, 
folyamatos frissítése. A termékeinket folya-
matosan, állandó minôségben gyártjuk. 

A Policolor THR minôségi jellemzôi:
• MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszab-

vány szerint gyártva
• Építésügyi Minôségellenörzô Intézet által 

auditált gyártásközi ellenôrzés
• 2007 óta Magyar Termék Nagydíjjas
• 2011 óta Kiváló Építési Termék 
• Rendelkezik ÉMI Minôség Jellel
• 100% Magyar Termék

A minôség kiemelt szerepet kap: a jelenlegi 
nehéz gazdasági körülmények között nagy 
hangsúlyt kap a kiváló ár-érték arány. A ha-
zai életszínvonal folyamatos romlása meg-

változtatta a társadalom alapvetô igényeit. 
A gyártók egyre élesebb versenye, valamint 
a felvevô piac olcsó tömegáru iránti keresle-
te kikényszeríthet minôségi visszaesést. 

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. úgy látja, 
hogy ez az állapot nem tartható fenn! Kiváló 
minôségû terméke mindenkinek lehet, de 
ma már ez nem elég! Vállalatunk kialakította 
Teljeskörû Projekt Támogatási Rendszerét, 
mely magába foglalja a képzést, szaktanács-
adást, és a kivitelezések ellenôrzését is. Ma-
gyarország jelentôs rendszergazdáit tömörítô 
szakmai szervezetünkkel, a Magyar Építô ké-
mia- és Vakolat Szövetséggel (MÉSZ), meg-
alkottuk azt az irányelvet, mely a bevonatré-
teggel ellátott, többrétegû, ragasztott táblás 
homlokzati hôszigetelô rendszerek kialakítá-
sára, alkalmazástechnikájára vonatkozik. Cé-
lunk az, hogy ezt minél szélesebb körben 
megismertessük.

A megfelelô kivitelezéssel megvalósult  
Policolor homlokzati hôszigetelô rendszerre, 

a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-
BKM együttes rendeletnek megfelelô garan-
ciális idôt (kötelezô alkalmassági idôt) biz-
tosítunk – Rendszer Garancia Nyilatkozat 
keretében. Azon partnereink, akik a Poli-
Farbe Policolor hôszigetelési rendszerét 
választják, mindezek birtokába kerülnek, s 
mû szaki tartalmában és esztétikai tulaj don-
ságai ban is egy európai minôségû termék-
család alkalmazóivá válnak.

Mit válasszak?!
Nagyon fontos, állagmegóvás szempontjá-
ból is, hogy milyen tulajdonságú termékeket 
tervezünk épületeink külsô és belsô felülete-
inek bevonataként. Ez nem csak azt jelenti, 
hogy a kor divatjának megfelelô esztétikai 
értékû felületeket képzünk, de a homlokza-
tokat és azok belsô szerkezetét hosszú tá-
von védenünk kell a környezeti hatásokkal 
szemben. Ilyen hatás a különbözô formában 
jelent kezô csapadék, a levegô nedvesség 
tartalma, hômérséklet különbségekbôl adó-
dó diletá ciós mozgás, UV sugárzás, mely 
a külsô felü lettel kapcsolatba kerülve szá-
mos, számunk ra nem elônyös jelenség oko-
zója lehet.

A mai vékonyvakolatok tulajdonságait né-
hány fontos alapanyag, a fô kötôanyag meny-
nyisége (szilikát, diszperzió, szilikon gyanta), 
a különbözô vízlepergetô és algagátló adalé-

kok, valamint a színezô pigmentek alkalma-
zása befolyásolja. A szilikát rendszerek – más 
elônyös tulajdonságaik mellett, mint a ki-
emelkedô kötôerô és a jó páradiffúziós ké-
pesség – vízlepergetô tulajdonságuk tekinte-
tében gyengék, magas porozitásukból adódó, 
nagy vízfelvevô képességük miatt.

Gazdaságos megoldás lehet egy hagyo-
mányos diszperziós kötôanyaggal felépített 

bevonat, szilikon hidrofóbizáló adalékkal. Ez 
megfelelô vízlepergetés mellett még költ-
séghatékony megoldást kínál. A Poli-Farbe 
Policolor diszperziós vékonyvakolat rendsze-
re ilyen recepttel készülô termékcsalád. Az 
összetételben alkalmazott szilikon-hidrofóbi-
záló adalék használatával a bevonat tulajdon-
ságai úgy módosulnak, hogy a felülettel kap-
csolatba lépô víz „kedvezôtlen környezetbe” 
kerül, aminek eredményeként igyekszik on-
nan távozni. A távozó víz a felületen lazán 
kötött szennyezôdéseket, port lemossa.

A 2011-es szezon újdonsága az ÉMI 
Minôségjellel elismert Policolor szilikon va-
kolata. Elônyös tulajdonságait a magas szili-
kon-gyanta kötôanyag tartalom biztosítja. 
Maximális vízlepergetés mellett kiemelke-
dôen jô a páraáteresztô képessége. Aktív 
biocid tartalmának köszönhetôen a termék 
nem algásodik, és nem penészedik, széles 
körben alkalmazható.

A Policolor vakolatokat több ezer szín-
árnyalatban tudjuk gyártani partnereink ré-
szére. A Kolorbox számítógépes színkeverô 
rendszer segítségével azt is megtudhatjuk, 
mely színek ajánlottak kültéri felhasználás-
ra, és melyek azok amiket lehetôség szerint 
kerülni kell. Tervezésnél, kivitelezésnél erre 
kiemelt fi gyelmet kell fordítani! 

Sok különbözô hôszigetelô rendszer szí-
nesíti a magyar piacot. Minden építtetô ma-
ga dönti el, mit vásárol, mennyit szán rá 
a homlokzatra. Termékeink elônyös tulajdon-
ságait fi gyelembe véve: aki Poli-Farbét hasz-
nál, többet kap kevesebbért!

Rontó Géza
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. ker. 2.
Tel.: 78/453-130, Fax: 78/553-013
Mobil: 30/218-45-37
policolor@polifarbe.hu, www.polifarbe.hu

SZÖKIK A MELEG!
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Az ÉVOSZ Könnyûszerkezet-építõ 
Szakmai Tagozata 2011. szeptem-

ber 20–22-én rendezte az Európai 
Készházgyártók Szövetségének 2011. 
évi Közgyûlését.

Dr. Fodor Tamás Sopron város Pol gár-
mestere nyitotta meg a Közgyûlést, aki 
örömét fejezte ki, hogy a város, – ahol 
a Nyugat-magyarországi Egyetem kere-
tében folyik a faipari szakemberek képzé-
se –, adhat otthont ennek a fontos Köz-
gyûlésnek.

Az Európai Készházgyártók Szövet-
sége tagjai favázas épületeket építenek. 
A Köz gyûlésen 9 ország delegáltjai vettek 
részt.

Ausztria, Németország, Svédország, 
Svájc, Olaszország, Oroszország, Bul gá-
ria, Finnország, Magyarország.

A delegáltak beszámoltak az orszá-
gukban a lakásépítés és ezen belül a 
készház építés helyzetérõl, a jövõ évekre 
vonatkozó prognózisokról, és a tervezett 
intézkedésekrõl.

A magyar készház-építõk rossz évet 
zártak 2010-ben: összesen 445 családi 
ház készült ilyen technológiával, ebbõl 
a MAKÉSZ tagjai 180-at építettek. Az 
idei becslés 300 lakás, amelynek a felét 
a szakmai szervezet tagjai adják. Az ab-
szolút csúcs 2007-ben volt, amikor össze-

sen 2100 készházas lakás épült Ma-
gyarországon, míg a MAKÉSZ tag jai 
2008-ban adták át a legtöbb lakást, szám 
szerint 765-öt – közölte a szervezet. 
A válság nem csak Magyarországon oko-
zott ilyen tragikus mértékû visszaesést, 
ami több cég megszûnését eredményez-
te. A MAKÉSZ védjegyes cégek 2008-
ban 21-en voltak, míg 2011-re 14-re 
csökkent a számuk.

Tagjaink a fejlesztéseiknek köszön-
hetõen, az energia takarékos épületek 
építésében élen járnak. Épületeikkel meg-
jelentek az Európai piacon. Idén újabb öt 
cég kezdte meg az európai forgalomba 
hozatali engedély megszerzéséhez szük-
séges felkészülést, mivel a hazai meg-
rendelés állomány jelentõs növekedésére 
nem lehet számítani.

Németországban 1999-ben 234 000 
lakás épült, ez a szám 2009-ben érte el 
a mélypontot 84 000 db-t. A prognózisuk 
szerint folyamatos de lassú növekedésre 
számítanak, így 2011-ben 98 000, míg 
2012-ben 105 000 lakásépítésre szá-
mítanak. Korábban nagyobb növekedést 
vártak, de a növekedés üteme a gazda-
ság minden területén lassult. A passzív-
ház értéket elérõ házak mellett, a Plusz 
Energia Házak iránt nõtt meg a kereslet, 

ahol az épület több energiát termel mint 
fogyaszt. (Magyarországi szó használata 
szerint Aktív ház). 2020-tól, már csak ilyen 
épületek kaphatnak építési engedélyt az 
Európai Unió tagországaiban!

Olaszországban a lakásépítések közül, 
2.8% épül készházból, ebbõl is 71% 
észak Olaszországban. A prognózisuk 
nagyon optimista 2015-ig 50%-s növeke-
dést várnak a készházak részesedésé ben. 
A robbanásszerû növekedés a földrengés 
sújtotta területeken sikeres szociális kész-
házépítésnek köszönhetõ. Jelen leg 4 szin-
tes földrengés biztos készház forgalomba 
hozatalán dolgoznak!

Svédország a Készházasok álom orszá-
ga, hisz itt a lakások 80%-a készház. 
Ahol elektromos árammal fûtenek a mi-
nimum követelmény 55 kWh/m2/év, ahol 
más fûtõanyagot használnak 90 kWh/m2/
év. Magyarországon ez 160 kWh/m2/év. 
Ez különösen akkor érdekes, ha fi gyelem-
be vesszük, hogy Svédországban 10-12 
hónap a fûtési szezon! Az összes készház 
20%-a már Plusz Energia Ház! Svéd or-
szágban percenként egy ötemeletes ház-
nak megfelelõ mennyiségû fa nõ!

Oroszország 188 000 lakás épül 
éven te ebbõl 40% favázas készház. Az 
épülõ lakások 60%-a 150-300 nm-es. 
Prognózisuk szerint 2020-ig a pesszimis-
ta várakozás 150 000 db, az Optimista 
260 000 db. készház épülhet! Ez már 
piac! Építenek ötemeletes épületeket, és 
náluk is megkezdõdött a plusz energia 
házak építése, habár a téli hosszan tartó 
nagy hideg miatt, kihívás elérni a plusz 
eredményt.

Svájc a gazdasági válság hatására 2009-
tõl stagnál az új lakásépítések száma, 
a felújítások viszont megnõttek, mint egy 
40%-al. A fa építészet oly mértékben ter-
jed, hogy alapanyag, és szakember hiány 
keletkezett. A Plusz energia Házak, kész-
házak minden kategóriában terjednek. 
A prémium kategóriában az ára eléri a 
14 000.-SCHF/nm-t is! Az ötszintes fa-
vázas épületek is gombamód szaporod-
nak, különösen Zürich környékén. A La-
kásépítés részesedése 25 Mrd SCHF, 
ebbõl az új építés 20 Mrd, míg a felújítás 

Európai Készházgyártók 
2011. évi Közgyûlése
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5 Mrd-al részesül. A fa építészet terjedé-
sének oka, a környezettudatos gondolko-
dás, ugyanis 1 tonna CO2 felhasználásával 
(lekötésével) 1 m3 fa állítható elõ! Más 
anyagok elõállításánál CO2 kibocsátás nö-
vekedés történik.

Finnország az összes épület 87%-a fa, 
vagy favázas épület! Évente 22 300 csa-
ládi ház és nyaraló épül, az 5.3 millió la-
kosú országban. A házát interneten is 
megtervezheti a megrendelõ, és egyben 
meg is rendelheti. Náluk az internet mar-
keting a Mintaház parkok építése helyett 
azért fontos, mivel nagyon ritka lakosság, 
így nagy távolságra kellene utazni minta-
házat nézni. Az új építésû házak építési 
költsége 7%-kal nõtt, így nehéz expor-
tálni. 2002 óta az üzemi elõre gyártás 
aránya 70%-kal nõtt. A kulcsrakész há-
zak aránya 7%-ról 23%-ra nõtt a félkész 
házakhoz képest.

Bulgária, csak álmodozhatnak az északi 
országok problémáin, jó lenne, ha nekik 
is ilyen gondjaik lennének. Infl áció 2.4%, 
ennek ellenére 6.5Mrd Eu-ról a külföldi 
befektetések 1.2 MrD-re estek vissza. 
A lakásépítések száma 2008-tól 2010-re 
49 000 –rõl, 12 000-re estek vissza. 
A készházépítés területén 2007-s szintrõl 
54%-ra csökkent. A lakás árak Szófi ában 
átlag 700.-euró/nm, Várnában ez 1100.-
euró/nm.

Ausztria 2009-2010 egylakásos családi 
ház 3032-ról 2598-ra csökken, az Oszt-
rák Szövetség tagjainak produkciójában, 
összesen cca. 5000 db készház épült. 
Összes családi házépítés 16 200 Hasonló 
arányban csökkent, mint az egyéb techno-
lógiáknál, így megõrizte a 31%-os rész-
arányát a készház a piacon. Passzívházak 
aránya 4,4%. A kutatás, fejlesztés szinte 
kizárólag a 0 energia felhasználású épü-
letekre terjed ki, ill. a meglévõ épületállo-
mány, beleértve az intézményeket is a fel -
újítás során, hogyan lehet a közel 0 ener-
gia felhasználást elérni! A közel 0 energia 
felhasználás az 5Kwh/m2/év fogyasztást 
jelenti.

Magyarországról összességében a fenti 
statisztikai adatokon túl, megállapítható, 
hogy a 2011 év második felében jelent -
 ke zõ fellendülés az ÁFA emelés miatt 
vis szaeshet! A tagszervezetek növekvõ ér-
dek lõdésrõl, és némi növekvõ szer zõ dés-
állományról számoltak be. A készházak 
iránti megnövekedett érdeklõdés, jól érzé-
kelhetõen, az energia megtakarításnak, 
az energia hatékonyság növekedésének 
igénye, elvárása miatt következik be!

A folytatásban a Nyugat-magyaror-
szági Egyetemen fa ipari kutatási ered-
ményekrõl, fejlesztésekrõl, új falszerkezet 
kísérleteirõl, labor eredményekrõl! Bemu-
tatót tekintettek meg, egy fagerenda kü-
lönbözõ terhelési vizsgálatáról, amit egy 

új, rendkívül korszerû, vizsgáló berende-
zéssel végeztek.

A Közgyûlés zárásaként az alábbi egy-
hangú határozatot fogadták el:
•Az EFV (Európai Készházgyártók Szö-

vetsége) részt vállal a CEI-BOIS Nem-
zetközi Faipari Szövetség munkájában. 
A faipari szövetség keretében létre-
hozzák a faépítészeti tagozatot, ez fog 
lobbyzni Brüsszelben a tagszervezetek, 
érdekében, a különbözõ szabályozók 
elõkészítésében. 

• Kidolgozásra kerül 2013 ig, egy „BEST 
Practice”- kézikönyv, amely összefog-
lalja az EFV tagországokban érvényes 
hõtechnikai elõírásokat, számítási me-
tódusokat, stb, elõsegítve a külföldi 
piacokra jutást, ezzel biztosítva az 
egyenlõ esélyt, a tiszta piaci versenyt, 
a termékek szabad forgalmazásának 
elõsegítését, az EU faépítészeti piacán 
az EFV tagországok, cégei számára! 

•A következõ közgyûlés 2012. szeptem-
ber, Bécs 

Kárpáti József 
marketing elnök helyettes
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK 
ORSZÁGOS SZAKSZÖVETSÉGE 
Könnyûszerkezet-építõ Szakmai Tagozat
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A Magyarországi EPS Hôszigetelôanyag 
Gyártók Egyesülete szeptember 6-i 

közgyûlésén elfogadta azt a szabályrend-
szert, amely a kiemelkedô színvonalú EPS 
termékeket októbertôl jelölô védjegy minô-
ségellenôrzési hátterét és keretrendszerét 
adja.

Az irreálisan alacsony árak és a minô-
ségi szempontból igen eltérô kínálat miatt a 
hazai építôanyag-piac kaotikus képet mutat: 
az alacsony beszerzési árú import termékek 
közül sok nem felel meg az elôírt technikai 
paramétereknek, a fogyasztók tájékoztatása 
nem mindig pontos. 

Az építôipart máig sújtó válság mára ir-
reális árversenyt generált az építôanyagok 
piacán, ami óhatatlanul negatív hatást gya-
korolt a minôségre. A fogyasztók sokszor 
csak a kedvezô árat látják maguk elôtt, és 
nincsenek tisztában az e mögött rejtôzô 
minôségi csapdákkal. A képet csak rontja a 
hazánkba korlátozás nélkül érkezô, nem rit-
kán kritikán aluli minôséget képviselô import 
termékek sokasága. Gyakorlatilag semmilyen 
felügyeleti szerv nem próbál gátat szabni az 
egyre kaotikusabb piaci helyzetnek. 

Hasonló a helyzet az igen népszerû EPS 
hôszigetelô anyagok piacán is. Az expandált 
polisztirol – vagy ahogyan a köznyelvben 
gyakran használják: a hungarocell – kiváló 
hôszigetelô képességét az anyagba zárt lég-
buborékoknak köszön heti. Mivel a polimeri-
zált sztirolból készülô cellás szerkezetû ke-
ményhabból a levegô nem távozik, az EPS az 
idô múlásával is megôrzi hôszigetelô képes-
ségét. A polisztirol igen kedvezô, azaz ala-
csony hôátvezetési mutatóin túl az építé  -
szeti szerkezetekbe való beépíthetôségéhez 
azonban még számos mûszaki elôírásnak 
kell megfelelnie – többek között – a me-
chanikai igénybevétellel szembeni ellenállás, 
a nyomófeszültség, az alaktartóság, a hôtá-
gulási együttható, a szakító szilárdság stb. 
tekintetében.

Mivel az elmúlt idôszakban végzett fel-
mérések – fôként az olcsóbb import termé-

kek esetében – kimutatták, hogy a vizsgált 
EPS termékek nem felelnek meg  a vonatko-
zó szabványokban foglaltaknak, a MEPS úgy 
döntött, hogy egy – Magyarországon eddig 
nem létezô (nem ismert) – minôségfelügye-
leti rendszer be vezetésével mutat példát.  
Októbertôl az adott márkájú EPS termék ki-
váló minô ségét szavatoló védjegyet vezetnek 
be. A programhoz, azok a gyártók és forgal-
mazók csatlakozhatnak, akik tagjai az egye-
sületnek. Ôk szerzôdésben vállalják, hogy 
– a kötelezô érvényû állami minôségi tanúsí-
táson túl – a MEPS által megbízott függet len 
intézetnél is vizsgáltatják gyártmányaikat. 
A bevizsgált minôséget tanúsító logó hasz-
nálatára csak akkor jogosultak, ha a tôlük 
származó  EPS minták a legjobb értékeket 
produkálják az olyan mûszaki paraméterek 
tekintetében, mint pl. a sík felületre merôle-
ges húzó és nyomó szilárdság, illetve a hô-
vezetési tényezô. A kiváló minôséget jelölô 
emblémával ellátott EPS termékek vásárlói 
tehát biztosak lehetnek abban, hogy kifogás-
talan portékához jutottak.

A MEPS Elnöksége által megbízott füg-
getlen vizsgáló laboratórium a kereskedések-
ben tesztvásárlást, illetve a kivitelezéseken 
mintavételezést hajt végre a minôségfel-
ügyeleti szabályozásban fog laltak szerinti 
gyakorisággal és anyagokból. A vizsgálatok 

költségeit a MEPS fi zeti, ha az megfelelô 
eredményt hoz. Egyéb ként ezek a kiadások 
az adott gyártót terhelik. Az EPS 70 hôszige-
telô lemez jelzetû és az EPS 80 homlokzati 
hôszigetelô lemez jelzetû termékeket évente 
kétszer, az EPS 100-as hôszigetelô lemeze-
ket pedig évente egyszer vetik alá elemzés-
nek. A kiváló minôség fenntartása érdekében 
és a felelôsség-áthárítást megakadályozandó 
a szabályzat elôírja azt is, hogy az alapanyag-
gyártók és forgalmazók kötelesek I. osztályú 
EPS alapanyagot biztosítani a hôszigetelô 
anyagok elôállításához.

A Minôségi logó tartalmát és hitelessé-
gét a most elfogadott Minôségfelügyeleti 
Szabályzórendszer adja. A dokumentumban 
foglaltak nem csak azt mondják ki, hogy 
a védjegy csak a törvényi és mûszaki elôírá-
soknak mindenben megfelelô termékeken 
használható, hanem – ellenkezô esetben – 
a pénzbüntetés mértékérôl, illetve az emb-
léma használati jogának visszavonásáról is 
rendelkeznek. Az ellenôrzések során azt is 
vizsgálják, hogy a gyártó vagy forgalmazó 
valóban korrekt termékleírást csatol-e az 
áruhoz. Bár a permanens elemzések elsô-
sorban a megkülönböztetett termékek ma-
gas színvonalának folyamatos biztosítására, 
illetve az esetlegesen nem megfelelô mi nô-
ségû EPS hôszigetelô anyagok kiszûrésére 
irányulnak, az Egyesület független vizsgáló-
laboratórium bevonásával – saját forrásait 
felhasználva –, rendszeresen fi gyeli a piacon 
kapható, más forrásból származó EPS hôszi-
getelô anyagok minôségét is. Ha nem meg-
felelô színvonalú árukat talál, jogi lépéseket 
tesz a forgalomból történô kivonásukra.

A minôségi logó bevezetése, illetve a mö-
götte álló minôségellenôrzési rendszer kidol-
gozása úttörô jellegû – és talán más szeg-
mensek számára is példaértékû – lépés az 
iparág megújulási törekvéseinek megvaló-
sítására és a fogyasztók védelmére. Attól 
a felelôsségtôl is vezérelve, hogy tagvállala-
tai a leggyakrabban alkalmazott hôszigetelô 
anyagot biztosítják a lakosság számára, a 
MEPS-nek megalakulása óta kiemelt célja, 
hogy Magyarországon az EPS hôszigetelô 
anyagok – megfelelve a magas minôségi kö-
vetelményeknek – tartós és biztonságos 
eszközei lehessenek a magyar építészeti va-
gyon megôrzésének és gyarapításának. 
Szep tem beri közgyûlésükön tehát az Egye-
sületbe tömörült, legnagyobb gyártók az ádáz 
verseny helyett az önkorlátozásra és az ön-
szabályozásra szavaztak a márkáikat öve zô 
bizalom és a fenntartható fejlôdés megtar-
tása érdekében.

Várják követôiket!
www.meps.hu

Védjegy használatáról és minôségfelügyeleti szabályozási 
rendszer bevezetésérôl határozott a MEPS
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Már Magyarországon sem csak a meg-
bízható kivitelezési minôség és a ga-

rantált ár, valamint a szintén garantált épí-
tési határidô miatt kézenfekvô választás az 
ellenôrzött, gyári körülmények közt készülô 
készház építése. Az új épületekre vonatko-
zó, jogszabályban meghatározott energiafel-
használási küszöbér tékek egyre szigorúbbak 
lesznek, ennél azonban jóval fontosabb, 
hogy az energiaárak emelkedésével a bizo-
nyíthatóan takarékos lakóingatlanok érték-
állóság szempontjából jelentôsen kedve-
zôbb hely zetben vannak, mint energiafaló 
riválisaik. Eközben az ilyen házak tulajdono-
sai a sárgacsekkeken is folyamatosan meg-
takarítást érnek el. 

Európában az energiafelhasználás 
40%-át teszi ki a lakóépületek fûtése, hû té-
se, általános használata, valamint az ingat-
lanokhoz szükséges építôanyagok elôállítása. 
Az ezen a területen elérhetô megtakarítás 
így nagyban hozzájárulhat az energiafelhasz-
nálás és a károsanyag-kibocsátás csökken-
téséhez. Nyugat-Euró pában és régiónkban 
is, ez a folyamat már régen megkezdôdött, 
nálunk pedig mostanság történnek az elsô 
olyan kö telezô jogszabályi intézkedések, 
melyek elôsegíthetik felzárkózásunkat Euró-
pához. Jelenleg egy új építésû családi ház-
nak Magyarországon nem lehet magasabb 
a fogyasztása, mint 160 kWh/év/m2. Ez az 
érték a legtöbb országban jóval alacso-
nyabb. A németeknél például a minimum 
alapérték 80 kWh/év/m2, amit rövidesen 
50-re akarnak csökkenteni. A vonatkozó 
uniós direktíva szerint 2020-ra Európában 
energiafelhasználás szempontjából a nullát 
kell közelíteniük az új ingatlanoknak, így 

Magyarországon az említett küszöbér téket 
radikálisan csökkenteni kell évrôl-évre. De 
mit jelent ez a mai otthonteremtôknek? 

Jövôre – egyes különleges esetektôl el-
tekintve – már minden ingatlan adásvétel 
kötelezô kelléke lesz az úgynevezett ener-
giatanúsítvány, ami egyértelmûen megmu-
tatja az I-tôl A+-ig tartó skálán, hogy mi -
lyen energiafogyasztása van egy épületnek. 
A növekvô energiaárak miatt az elhelyezke-
dés és az ingatlan típusa mellett az ener-
giafelhasználás elsôrendû szemponttá válik 
majd a vevôk szemében, így pedig az eleve 
energiatakarékos lakóingatlanok, házak job-
ban ôrzik értéküket, mint a rosszul, gyenge 
minôségû anyagokból megépített társaik. 

A Bien-Zenker, mely Ausztriában és Né-
metországban is az egyik piacvezetô a 
készházak építésében, olyan családi há za-
kat kínál Magyarországon, amelyek az ener-
giatakarékosság és a költséghatékonyság 
próbáját is kiállják. Ennek megfelelôen már 
alapfelszereltségû házaik is könnyedén tel-
jesíthetik a hazai A+-os kategóriát, szakem-
bereik pedig úgy ajánlják ki a vevô számára 
legmegfelelôbb modellt, hogy fi gyelembe 
veszik a telek adottságait. A Bien-Zenkernél 

tehát nem arra törekednek, hogy a lehetô 
legtöbb és legdrágább energiatakarékos 
berendezést zsúfolják egy házba, hanem 
hogy a bekerülési költség és az elérhetô 
energiamegtakarítás a legoptimálisabb vi-
szonyban legyenek. Ennek jegyében a ha-
zai Bien-Zenker még idén felveszi típusház 
kíná latába, azokat az épületeket, amelyek 
alapfelszereltségben megfelelnek a Zöld 
Beruházási Rendszer (ZBR) feltételeinek, 
így amint lesz forrás, és ismét megnyílik 
a ZBR-pályázat, a tulajdonos építtetô, plusz 
költségek nélkül, igényelheti a maxi mális, 
6 millió forintos vissza nem térítendô támo-
gatást.

Persze ha valaki már most szeretné tel-
jesíteni a 2020-tól az EU-ban elôírt szinte 
nulla energiafogyasztás követelmé nyét, ak-
kor a Nyugat-Európában már több száz re-
ferenciával rendelkezô Bien-Zenker csúcs-
minôségû termékét is választhatja. 2012-tôl 
ugyanis a magyar Bien-Zenker képviselet is 
forgalmazza az úgynevezett Plus-Energie-
Haus-t. Ennek az épületnek a hôvesztesége 
olyan csekély, a szer  kezet alacsony hôátbo-

csátási tényezôje miatt, hogy kis teljesít mé-
nyû megújuló energiaforrással is kifûthetô, 
vagy hûsen tartható a ház. Ráadásul a 
többlet energia visszatermelhetô a háló-
zatba, tehát ideális esetben a rezsiköltség 
fûtésre és hûtésre nulla is lehet.

A Bien Zenker házak óriási elônye, hogy 
alapfelszereltséggel is rendkívül ener gia-
takarékosak. Például az épület falainak hô-
vesztesége, azaz az U értéke mindöszsze 
0,14W/m2K, ami a 2020-ra tervezett elô-
írásoknak is megfelel. Már alapkivi telben 
háromrétegû (U=0.5W/m2K) külsô nyílás-
zárókat épít be a gyártó. A lemez alap alatt, 
80, felette pedig 120 mm hôszigetelést al-
kalmaznak, így egy teljes termikus burkot 
létrehozva. A Bien Zenker ház, tehát alap-
felszereltséggel is lehetôvé teszi, hogy egy 
késôbb végrehajtott kisebb beruházással 
tovább csökkentsük az energiafogyasztást. 
Megvárva például, amíg újabb pályázati for-
rások nyílnak meg, vagy a technológia fejlô-
désével olcsóbbá válnak például a napkol-
lektorok, napelemek.

A Bien-Zenkernél, tehát az otthonte-
remtôknek lehetôségük nyílik az energiata-
karékos és valóban költséghatékony csalá-
di ház kiválasztására, de az is megtalálja 
számítását, aki az építôipar csúcstechnoló-
giáját akarja telkén felépíteni, miközben fe-
lesleges plusz beruházásokat egyelôre nem 
kell végrehajtania.

BIEN-ZENKER HÁZAK
Az energiamegtakarítás 
értékállóságot is jelent

Bien-Zenker Kft. 
1107 Budapest, 
Ceglédi u. 1-3. 
(Platform áruház területe)
tel.: 06 1 260 8081 
www.bien-zenker.hu
mintahaz@bien-zenker.hu
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Nem használt tetôtér hôszigetelése:
Ha a tetôteret – ideiglenesen vagy végle-
gesen – nem kívánjuk használni, akkor 
a szigetelôanyagot a padlásfödémre fek-
tethetjük.

Beépített tetôtér hôszigetelése:
Ha lakható tetôteret szeretnénk, akkor 
a szarufák közé és a szarufák elé kereszt-
ben helyezünk el szigetelôanyagot, majd 
ezt a belsô oldalról burkolattal látjuk el. 
A szükséges méretre szabás az épít -
ke zésen, gyakorlatilag hulladékmente -
sen el végezhetô és ugyanaz a tekercs 
használható minden szarufatávolsághoz. 
A vágás hossza a szarufák belsô távol-
sága +1,5-2 cm ráhagyással történik, 
ami a szigetelôanyag rögzítését – befe-
szülését – biztosítja. A megfelelô méretû 
szigetelôanyagot a kigurított tekercs 

hosszára merôlegesen szükséges levág-
ni. A hôszigetelô réteg vastagsága teljes 
szarufa szigetelésnél a szarufa magassá-
gának felel meg. Ilyen esetben – amikor 
a teljes szarufa magasságot kitöltjük szi-
geteléssel – páraáteresztô tetôfólia hasz-
nálata szükséges.  

Ha a szigetelést elhelyeztük a szarufák 
közé, következik a belsô, szarufák alatti 
réteg elhelyezése. Ez kerülhet fa lécvázak 
közé – ilyen esetben a lécváz a szarufá-
val közvetlenül pontonkénti csavarozás 
segítségével kapcsolódik össze – vagy el-
helyezhetô fém profilvázak közé is.  
Miután elhelyeztük a szarufa alatti hô-

szigetelést, szerkezetünket párazáró fóli-
ával befedjük, melyet minden esetben 
felület folytonosan és légtömör kialakí-
tásban szükséges elkészíteni – átlapolá-
soknál, összeragasztásoknál, szerkezeti 
csatlakozásoknál is. Az így elkészült felü-
letre még egy vázrendszer kialakítása 
ajánlott, melyben a szükséges elektro-
mos, gépészeti és egyéb vezetékek, sze-
relvények elhelyezhetôek a párazáró fólia 
áttörése nélkül. Ezután a belsô burko  latot 
a kialakított vázra csavarozással rögzít-
jük. A belsô burkolat kialakítása leggyak-
rabban gipszkarton lapok felhasználásá-
val történik, az adott gyártók utasításai 
szerint. 

Fontos megemlíteni, hogy az URSA 
üveggyapot termékek a legmagasabb 
A1-es nem éghetôségi kategóriába tar-
toznak, mellyel hozzájárulnak a tetôtéri 
szerkezet tûzvédelméhez. Az URSA 
üveg gyapot termékek az egészségre 
ártalmatlanok.

A lakossági energiafelhasználás jelentôs hányadot tesz ki hazánk teljes 
energiafelhasználásában, ezért kulcsfontosságú, hogy épületeinket hô-
szigeteljük, ezzel nagyban növelve energiahatékonyságukat. A te tô teret 
két módon szigetelhetjük attól függôen, hogy lakó, vagy nem használt 
tetôtérre van szükségünk. 

A hôszigetelô anyagok legfontosabb 
mûszaki paramétere a hôvezetési 

té nye zôje: a deklarált lambdája. A táblá-
zat megmutatja, hogy milyen típusú – 
deklarált lambdájú – anyagokból milyen 
vastagságot szükséges beépíteni, hogy 
a jelenlegi hôtechnikai követelmények-
nek megfeleljünk. A számításunkban fi -
gyelembe vettük a szarufa és a belsô 
tartóváz okozta hôhídhatást is. Szükséges 

kiemelni, hogy ezek a jelenlegi minimum 
követelmények, melyek az elkövetkezô 
idôben igencsak szigorodni fognak.

www.ursa.hu
www.pureone.hu

URSA termék típusa
Lambda 
W/mK

Rétegrendi ös-
szvastagság

URSA DF 42 PRACTIC 0,042 30 cm

URSA DF 39 SILVER 0,039 25 cm

URSA DF 37 OPTIMUM 0,037 24 cm

URSA DF 35 GOLD 0,035 22 cm

URSA DF 32 PLATINUM 0,032 20 cm

PURE 39 RN SILVER 0,039 25 cm

PURE 35 RN FIT 0,035 22 cm

Magastetôk hôszigetelése

Tetôtérbeépítéshez gyártott és ajánlott termékek:
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Régen rögzült, és nemigen akar módo-
sulni a szakmai köztudatban az, hogy víz-
ben lévõ olaj eltávolítására az olajfogó 
az egyedüli megoldás, ezért nagyméretû 
olajfogó mûtárgyak jelennek meg a gyár-
udvarokon, autóparkolókban, közutak 
men tén a csapadékvíz olajmentesítésé-
re. Az olajfogó azonban statikus, lassú 
rendszer, dinamikus terhelések hatékony 
kezelésére alkalmatlan.

Az olajfogó optimális mûködéséhez 
folyamatos és egyenletes terhelés szük-
séges – mind hidraulikailag, mind a 
szennyezõ koncentrációját tekintve. Az 
idõ járás adta terhelés ezzel szemben 
rendkívül ingadozó: a heves zápor 
ugyanúgy elõfordulhat, mint a több hétig, 
vagy akár hónapig tartó aszály – az utób-
bi esztendõkben mindkét végletre egyre 
több példa adódik. Ha az olajfogó kiszá-
rad, akkor a mûködésében meghatározó 
vízzár eltûnik, és a bennrekedt, vagy 
újonnan érkezõ olajos szennyezés a 
merülõfal alatt akadálytalanul továbbjut. 
Amikor viszont egy-egy különösen heves 
zápor alkalmával esetleg túlcsordul, az 
alacsony merülõfal fölött a víz átlökheti 
a felúszott olajat.

A csapadékvíz-tisztítás, a „változó 
mennyiségû, idõnként erõsen áramló 
vízbõl változó mennyiségû olaj leválasztá-
sa”- probléma megnyugtató rendezésé-
hez új mûszaki megoldás kell. Magyar 
szabadalom a szelektív szûrési eljárás, 
amely egyszerû, hatékony, minden körül-
mények között használható megoldást 

nyújt. A szelektív szûrõberendezés áram-
ló vízbõl is képes kiválasztani az apolá-
ros, vízzel nem elegyedõ folyadékokat 
(olajok, olajszármazékok, oldószerek), így 
a víz szennyezõanyag tartalmától megsza-
badulva, tisztán lép ki a beren de zésbõl.

Az eljárás lelke a speciális, olajszelek-
tív szûrõbetét. Mikroszálas polipropilén 
alapanyaga rendkívül fi nom szerkezetû, 
amely nagy felületet, ezáltal nagy ad-
szorp  ciós kapacitást eredményez: az 
anyag a saját tömegének 10–15-szörö-
sét képes magába szívni. Az anyag leg-
fontosabb jellegzetessége a szelektivitás: 
hidrofób és oleofi l, azaz a vízzel nem, 
csak az olajjal nedvesedik. E tulajdonsá-
ga által válik lehetõvé a fázisszétválasz-
tás, a poláros folyadékból az apoláris 
folyadék kiszûrése.

A vízkezelõt a szennyezés forrásához 
a lehetõ legközelebb célszerû telepíteni. 
A szelektív csapadékvíz-olajkiszûrõ már 
a víznyelõ aknában megköti a csapadék-
vízbe került olajat. Ideális megoldás az 
idõjárás következtében szélsõségesen in-
gadozó hidraulikai terhelés, illetve a szen-
nyezettség változó mértéke esetén is. 
Használatával a kilépõ víz olajtartalma 
a szûrõbetét telítõdéséig megbízhatóan 
alatta marad a legszigorúbb élõvízi határ-
értéknek (2 mg/liter) is. A szûrõberendezés 
bármilyen méretû és formájú víznyelõrács 
alá beépíthetõ – akár utólag is.

A csapadékvíz-olajkiszûrõ dinamiku-
san is terhelhetõ, jól tûri az idõjárás sze-
szélyeit: nem befolyásolja, ha hetekig egy 
csepp esõ sem éri, de a heves zápo-
roknak is képes megfelelni. Ugyanúgy a 
szennyezés széles tartományában hasz-
nálható: a csak szivárványozó néhány olaj-
csepptõl a súlyos balesetek során kikerülõ 
nagyobb mennyiségekig. Az olajkiszûrõ 
a rendkívül nagy vízhozamú zápor esetén 
is optimálisan mûködik: a kezdetben be-
mosott olajos szennyezést a szûrõ fel-

fogja, míg a késõbbiekben érkezõ, nagy 
mennyiségû, már tiszta esõvíz a szû rõ ré-
teg fölötti záportúlfolyón át szabadon át-
bukhat, így a víznyelõbe helyezett olaj-
kiszûrõ az áramlást nem torlasztja vissza.

A berendezés állandó felügyeletet 
nem, csak idõszakonkénti ellenõrzést és 
minimális karbantartást igényel. Az ellen-
õrzés során szükség szerint el kell távolí-
tani a berendezés iszapfogó terébõl a csa-
padékkal behordott iszapot és szilárd 
hulladékot, illetve ellenõrizni kell a szû-
rõbetét telítettségét. A szûrõbetét cseré-
je egyszerûen és gyorsan lebonyolítható, 
de ügyfeleink kívánságára díjazás ellené-
ben teljes körû szolgáltatást nyújtunk.

A csapadékvíz-olajkiszûrõ Környezet-
barát Termék védjeggyel, és 2014-ig ér-
vényes Építõipari Mûszaki Engedéllyel 
rendelkezik. A berendezés alkalmazásával 
kiváltható a költséges olajfogó mû tárgy 
építése, amely a beruházási költségek 
tekintetében azonos hidraulikai terhel he-
tõség esetén akár 90% megtakarítást is 
jelenthet.

A nagy jármûforgalomnak kitett terü leteken a csapadékvíz esetenként je lentõs 
mennyiségû olajszennyezést mos az útfelületrõl a csatornába. Mivel egyetlen 

liter olaj 1 millió liter vizet tesz ihatatlanná, a vizek olajtartalmára vonatkozóan 
igen szigorú elõírások vannak érvényben. Amióta a felszíni és a felszín alatti vizek 
védelmét biztosító uniós jogszabályok vég re haj tását a környezetvédelmi hatósá-
gok egyre szigorúbban megkövetelik, egyre inkább megkerülhetetlen mû szaki-
gazdasági kérdés a csapadékvíz tisztí tása.

Kereskedelmi iroda:
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
tel/fax: 1/251 2451, 273 1414
e-mail: iroda@barczy.hu, web: www.barczy.hu

CSAPADÉKVÍZ-OLAJMENTESÍTÉS SZELEKTÍV SZÛRÉSSEL
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2011 júniusában nyitott Badacsonyban 
a Hotel Bonvino Wine & Spa, mely Ma-
gyarország elsô aktív és borszállodája! 
A hotel a festôi borvidéken, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park területén, Bada-
csony központjában található. Legyen a 
vendégünk és fedezze fel velünk a kör-
nyék és az egyedi hangulatú szálloda ál-
tal kínált élményeket!

Bor, aktivitás, wellness
Megmutatjuk Badacsony, a Vulkánok völ-
gye és a Balaton romantikus, sokaknak 
ismeretlen arcát, szépségét: különleges 
kirándulásokra, nordic walking túrákra, 
pincelátogatásokra, borvacsorákra, lovag-
lásra, vártúrára és még számtalan külön-
leges programra csábítjuk a bor és az 
aktivitás jegyében. Az aktív pihenést sel-
fness szolgáltatások egészítik ki: kiválóan 
felszerelt wellness részleg, jóga, önfejlesz-
tô és szórakoztató programok, tematikus 
napok, hétvégék várják vendégeinket.

Az ôszi szünettôl indulóan egészen 
az év végéig aktív szállodaként 
programok sokaságával várjuk a 
kedves Vendégeket! 

Csak ízelítôként: Márton napi borvacsora 
Kalla Kálmán világhírû séf irányításával, 
„kandalló estek”, ahol borbárunk kandal-
lójának ropogó tüze és a legfi nomabb ba-
dacsonyi borok mellett borkóstolót és 

borbemutatót tartanak különbözô témák-
ban ismert pincészetek,  az est hangula-
tát pedig unplugged élôkoncerttel fokoz-
za a Megasztár 3 gitárosa Kontor Tamás! 
Gyalogos és nordic walking túrák indul-
nak pincemegállóval, forralt borral, teával 
és pogácsával! Csodálatos kirándulás az 

ôszi Badacsony hegyen felnôtteknek és 
nagyobb gyerkôcöknek a szürkebarát bor-
muslinca túra pincemegállókkal és sajt-
falatokkal! A csokoládé hetén minden az 
édes élvezetrôl szól, a kismama héten 
többek között Kandász Andival beszélge-
tünk a babavárásról, vasárnaponként ter-
melôi piaclátogatásra visszük a házias 
ízek szerelmeseit, a gyermekmentes hé-
ten gyertyafényes éjszakai wellness és 
felnôtteknek szóló romantikus programok, 
egész ôsszel-télen bálok a Hello Kids 
együttessel,  ZUMBA buli, az ünnepek al-
kalmával pedig ellátogat hozzánk Malek 
Andrea és a Tiborcz Iván Jazz trió, szil-
veszterkor pedig a latin zene mesterei a 
FIVÉREK lépnek színpadra. A napi prog-
ramok között is bôven válogathatnak az 

aktív pihenés szerelmesei: moziestek, sza-
lonnasütés, tökfaragás, gyermekkuckó 
Zoli bohóccal, táncház, lufi hajtogatás, a 
masszázsok és a változatos szauna sze-
ánszok az adott hét tematikájához illôen 
változnak, karácsonyi fahéj és csipkebo-
gyó vagy éppen a vágykeltô ginzeng és 
gyömbér aromájával csábítva.  

Elérhetôségeink: 
www.hotelbonvino.hu
8261 Badacsony, Park u. 22. 
Tel.:87/532-210, Fax: 87/532-211
sales@hotelbonvino.hu

*„új szállodák kategória, 2. díj., 
www.belfoldipihenes.hu”

Hotel Bonvino – „Éld át Badacsonyt!”

Hotel Bonvino Wellness, 
Aktív és Bor Szálloda a Balatonnál
„A Balaton legvonzóbb szállodája 2011”*

Szuper újdonság csak a Bonvinoban!
Az ôszi szünet ideje alatt (még) egy különleges programot kínálunk 
Vendégeinknek, egyúttal mint zöld szálloda, a környezettudatos-
ságra is szeretnénk felhívni a fi gyelmet! JÁRJA BE BADACSONYT 
ELEKTROMOS AUTÓVAL, próbálja ki, hogy milyen lesz a jövô köz-
lekedése miközben óvja a környezetet! Egyedülálló élmény, kiváló 
családi vagy páros program és példamutatás a jövô generációnak! 
Elôzetes helyfoglalás: sales@hotelbonvino.hu





Mi is a Tempower? 
A Wavin alacsony hőmérsékletű, különböző típusú felületi 
fűtő/hűtő rendszerei, melyek évek óta nyújtanak kiemelke-
dően magas komfortérzetet kedvező üzemeltetési költségek 
mellett. 

Testünk a levegő hőmérséklete mellett a környezetünk 
felületi hőmérsékleteit is érzékeli. A Wavin Tempower rend-
szerek a körülöttünk lévő felületeket fűti/hűti (padló, fal, 
mennyezet), így biztosítva a megfelelő hőérzetet. Jelentős 
üzemeltetési költség csökkentés egyrészt a konvekciós rend-
szerekhez képest, hogy fűtési üzemben alacsonyabb, hűtési 
üzemben magasabb szobahőmérséklet engedhető, másrészt 
hőtermelő oldalon gazdaságos berendezések kapcsolhatók 
(pl. hőszivattyúk). 

Elônyök: 
• Kiemelkedô komfort (testünk elsôsorban hôsugárzással 

adja le, vagy veszi fel a hôt) 
• Csendes, zajmentes üzem 
• Nincs huzathatás 
• Egy rendszerrel oldható meg a fûtés és hûtés 
• Gyors és egyszerû szerelés (elôregyártott rendszereknél) 
• Alacsony üzemeltetési költségek 

(Energetikai Tanúsítás!) 
• Nincs karbantartási igény, nincs költség 
• Nincsenek a tartózkodási térben a fûtô/hûtô testek, 

berendezések, így nônek a belsôépítészeti lehetôségek 
• Különbözô épület-szerkezetekhez, különbözô 

megoldások érhetôek el

Solutions for Essentials

Bôvebb információért látogasson el honlapunkra:

www.wavin.hu
Wavin Hungary Kft.
2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.

Tel.: 06-23-566-000, Fax: 06-23-566-001

E-mail: wavin@wavin.hu

Wavin Tempower®


