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A le ve gõs hõ szi vat  tyúk tör té nel me
Az el sõ le ve gõs hõ szi vat  tyúk Ja pán ban je -
len tek meg, már va la mi kor a múlt szá zad de -
re kán. Az 1950-es évek tõl kezd ve gya kor la -
ti lag so ro zat gyár tás ban ké szül tek el sõ sor ban
kom pakt ki vi tel ben, me lyek XXI. szá za di
kor sze rû le szár ma zott jai nap ja ink ban is ja -
pán gyö ke rek bõl táp lál koz nak. A kez de ti, egy
he lyi ség fû té sé re szol gá ló „mono” meg ol dá -
so kat ha ma ro san a multi rend sze rek kö vet -
ték, me lyek bõl va la mi kor az 1980-as évek
ele jén ki nõt te ma gát az el sõ „vál to zó tö meg -
ára mú hû tõ kö zeg” rend szer, is mer tebb
ne vén a VRV. A for ra dal mi meg ol dás nak kö -
szön he tõ en a le ve gõ, mint meg úju ló ener -
gia for rás tel je sen új ér tel me zést ka pott. Az
ad dig el sõ sor ban a kon den zá to rok hû tésé re
hasz nált kö zeg a je len leg egy re in kább ki csú -
cso so dó ener gia vál ság köz pon ti sze rep lõ je
lett – és elõ re lát ha tó an még in kább az lesz.

Jól meg fi gyel he tõ az a je len ség, ahogy a
pré mi um ka te gó ri át je len tõ VRF/VRV rend -
sze rek egye di tech ni kai meg ol dá sai he lyet
kap nak a leg kor sze rûbb „kom pakt”, je len
eset ben csa lá di ház mé re tû le ve gõs hõ szi -
vat  tyúk meg al ko tá sá ban. Ma már nem le -
põd nünk meg egy le ve gõs hõ szi vat  tyú ba
épí tett be fecs ken de zõs komp res  szor al kal -
ma zá sa kor, vagy ha még is, ak kor ez min den
bi zon  nyal ez utób bi, egye dül ál ló tech ni kai
meg ol dás nak kö szön he tõ ki vé te les tel je sít -

mény-le adás nak tud ha tó be. Ma már lé te -
zik olyan be ren de zés, ami -15 0C-ig nyújt ja
az ál lan dó név le ges tel je sít mény ké nyel mét
amel lett, hogy -25 0C-ig a ga ran tál ja a be -
ren de zés biz ton sá gos üze mét, min den fé le
se géd-elekt ro mos ki egé szí tõ fû tés nél kül. A
sushi ha zá já ban azon ban már megint egy
lé pés sel elõ rébb jár nak; 2010-re ígé rik an -
nak a VRF nagy test vér nek az ér ke zé sét, ami
a fen ti ka rak te risz ti ká val, meg bíz ha tó ság gal,

üzem tar to mán  nyal iro da há za kat, szál lo dá -
kat, sport lé te sít mé nye ket ké pes majd fû te ni,
lásd ter ve zés cím szó alatt alább.

Le ve gõ ka zán, „gyá ri csapatok”,
OEM hõ szi vat  tyúk
Nap ja ink nyelv újí tó ké pes sé gé nek kö szön -
he tõ en ma már el fo ga dot tan hasz nál ják a
„le ve gõ ka zán” ki fe je zést, me lyet va ló szí nû -
leg a le ve gõt hasz no sí tó hõ szi vat  tyúk gaz da -
sá gos mû kö dé se és a gáz meg szo kott meg -
bíz ha tó sá ga (vagy már nem is an  nyi ra? a
szer zõ) as  szo ci ál ha tott. A leg kor sze rûbb hõ -
szi vat  tyúk je len leg is az ún. „gyá ri csa pa tok”
ke zei kö zül ke rül nek ki; ma guk ter ve zik, épí -
tik, tesz te lik be ren de zé se i ket a komp res  szor -
tól a kon den zá to ron és el pá ro log ta tón át az
adat bu szos sza bály ozá sig. Azok pe dig, akik
e fen ti, jól csen gõ ne vû gyár tók komp res  szo -
ra it OEM ter mé ke ik be be épí tik, min den bi -
zon  nyal a meg bíz ha tó, hos  szú élet tar ta mú
hõ szi vat  tyú kat cé loz zák meg épí te ni, ál ta lá -
ban azért egy lé pés sel a „gyá ri” ki vi te le ket

Nem is le het ne idõ sze rûbb al ter na tív fû té si meg ol dá sok ról cik kez ni, mint
most, mi kor sa ját bõ rün kön éreztük az ed dig oly jól meg szo kott, ké nyel mes
GÁZ hi á nyát. A hõ szi vat  tyúk al kal ma zá sa az ed di gi, alap ve tõ en gaz da sá -
gos sá gi mo ti vá ci ó kat most a biz ton ság ki fe je zé sé vel pá ro sít ja. A kö zel múlt -
ban be kö vet ke zett ener gia pi a ci ár vál to zá sok ré vén a le ve gõs hõ szi vat  tyú
ma már egy ér tel mû al ter na tí vá ját je len ti a gáz üze mû fû tés nek. 
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kö vet ve. A fen ti e ket jól pél dáz za, hogy míg
a „top” le ve gõs hõ szi vat  tyúk már ki zá ró lag
in ver te res sza bá lyo zás sal ke rül nek for ga -
lom ba, ad dig az egyéb gé pek ben még a fix
for du la tú komp res  szo rok dol goz nak – a jól
meg szo kott komp ro mis  szu mok kal.

A le ve gõs hõ szi vat  tyúk ener ge ti ká ja
Az ener gia árak je len le gi ala ku lá sá val már
egy ál ta lán nem kér dés a le ve gõs hõ szi vaty -
 tyúk meg té rü lõ, gaz da sá gos, üzem biz tos al -
kal ma zá sa. Meg en ged ve a COP-egyen ér ték
ki fe je zés be ve ze té sét, kön  nyen ki szá mít ha tó
az a jó sá gi fok, ami fe lett üze me lõ hõ szi vat y -
 tyús rend sze rünk (és nem csak ma ga a hõ -
szi vat  tyú do bo za) gaz da sá go sab ban mû kö -
dik, mint a föld gáz, pbgáz stb. ener gia for -
rás ok fel hasz ná lá sa ese tén. 

E cikk meg írá sa kor a COP-egyen ér ték =
3,1, jel lem zõ en nap pa li elekt ro mos ener -
gia fel hasz ná lás sal föld gáz ra ve tít ve. Amint
a ZÖLD ÁRAM be ve ze tés re ke rül, az
egyen ér ték va la hol 2,3-2,6 kö rül ala kul hat

majd – az ígé re tek sze rint. (A „zöld áram”
azt a ki fe je zet ten hõ szi vat  tyúk hasz ná la tá ra
lét re ho zott elekt ro mos ta ri fát/szol gál ta tást
je lö li, me lyet leg alább két éve ígér nek az
elekt ro mos szol gál ta tók, és mely re egy re
gyak rab ban, egy re ma ga sabb szin te ken ka -
punk bíz ta tó in for má ci ó kat. A szer zõ). Re -
mél he tõ leg ez zel meg szû nik a hõ szi vat  tyúk
hõ tá ro lós kály ha ként tör té nõ al kal ma zá sa…

Az ener gia mér leg te kin te té ben a le ve gõs
hõ szi vat  tyúk és azok fel hasz ná lói ki vé te le -
zett hely zet ben van nak, ugyan is a gép
adat táb lá ján fel tün te tett elekt ro mos tel je -
sít mény tel jes egé szé ben fe de zi a hõ szi vaty   -
tyús (kör-) fo lya mat ener gia igé nyét, tud ni -

il lik kül sõ se géd be ren de zé sek re, va gyis szi -
vattyú(k)ra nincs szük ség – jel lem zõ en.
Va gyis a le ve gõs hõ szi vat  tyút, mint hõ ter -
me lõ be ren de zést nem kell ki szol gál ni
szon da kö ri, ta laj kö ri, ku tas stb. szi vat  tyúk -
kal. Ez utób bi ak je len té keny ha tás sal bír -
nak a rend szer jó sá gi fo ká ra.

A víz/víz hõ szi vat  tyús gya kor lat tal ren del -
ke zõk nyil ván va ló an tisz tá ban van nak ve le,
ho gyan ala kul nak a COP-ér té kek a kü lön fé -
le hõ fok lép csõk (elõ re me nõ/vis  sza té rõ víz -
hõ mér sék le tek) ese tén, men  nyi ben ront ja a
rend szer COP-ját egy vis  sza té rõ víz-sza bá -
lyo zás fo lya ma tos szi vat  tyú mun ká val, avagy
a ma ga sabb kom for tot je len tõ zó na sza bá -
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lyo zás ho gyan deg ra dál hat ja a ki vá ló pros -
pek tus-COP-t a ke vés bé gaz da sá gos ala -
cso nyabb ré gi ók ba.

Az is nyil ván va ló, hogy a le ve gõs hõ szi vaty   -
tyúk ha té kony sá ga je len tõ sen függ a kül sõ
hõ mér sék let ala ku lá sá tól. Egy -15 0C kül sõ
hõ mér sék let mel lett üze me lõ le ve gõs hõ szi -
vat  tyú COP-ja kö szö nõ vi szony ban sincs a
név le ges +7 0C-on mért jó sá gi fok kal.
Azon ban, ha gaz da sá gos sá gi szem pont ból
vizs gál juk le ve gõs gé pün ket, egé szen más
kö vet kez te tés re jut ha tunk; tud ni il lik ha fi gye -
lem be ves  szük azt, hogy egy je len leg pi ac ve -
ze tõ le ve gõs hõ szi vat  tyú +7 0C-on ren del -
ke zés re ál ló 4,4-es COP ér té ke – egy meg -
fe le lõ en hõ szi vat  tyús üzem re ter ve zett
rend szer ben – hoz zá ve tõ leg -5 0C kül sõ hõ -
mér sék le tig mû kö dik a bû vös COP-egyen ér -
ték = 3,1 fe lett, ak kor a ma gyar or szá gi idõ -
já rá si vi szo nyok mel lett a fû té si sze zon je len -
té keny – a jól be csül he tõ hi deg na pok ki vé -
te lé vel tel jes – ré szé ben gaz da sá go sab ban
üze mel tet he tõ, mint gáz ener gia for rás fel -
hasz ná lá sá val. Az ener gia árak vár ha tó ala -
ku lá sá nak, va la mint a re mél he tõ leg be ve ze -
tés re ke rü lõ hõ szi vat  tyús ta ri fá nak kö szön -
he tõ en rö vi de sen egy ál ta lán nem lesz kér -
dés a le ve gõs hõ szi vat  tyúk al kal ma zá sa.

A hõ szi vat  tyúk pi a cán egy ér tel mû át te kin -
tést tesz nek  (tennének) le he tõ vé a már mû -
kö dõ on-line mé ré sek, va gyis el lá to gat ha -
tunk olyan hõ szi vat  tyú-teszt web ol da lak ra,
ahol a hõ szi vat  tyú kat mû kö dés köz ben,
élõ ben ta nul má nyoz hat juk, le tölt het jük
a ko ráb ban mért ada to kat. Ez zel nem csak a
le en dõ tu laj do no sok, de a szak ma is át fo gó
ta pasz ta la tok ra tehet(ne) szert. 

Al kal ma zá sok
Mint a be ve ze tõ bõl is ki tûnt, a le ve gõs
hõ szi vat  tyúk al kal ma zá sa nem új ke le tû.
Ma gya ror szá gon is már az 1990-évektõl
ter vez nek, épí te nek, üze mel tet nek le ve gõs
hõ szi vat  tyú kat. Az ak ko ri út tö rõk nek kö -
szön he tõ en a ré gi ó ban el sõ ként Ma gya ror -
szá gon je len tek meg a be ren de zé sek, és
mû köd nek még ma is. A vál to zó hû tõ kö zeg-
tö meg ára mú rend sze rek az óta is tö ret le nül
ter jed nek, a for gal ma zók nál le kér dez he tõ
re fe ren ci ák lis tá ja bõ sé ges.

Nem kér dé ses ma már, hogy egy iro da -
há zak ban, szál lo dák ban köz ked velt ha gyo -
má nyos gáz ka zán-fo lya dék hû tõ pá ro sí tást
mi ni mum 40% ener gia-meg ta ka rí tás sal le
le het cse rél ni kor sze rû VRV/VRF rend szer -
re. Ez utób bi rend sze rek kö zött lé te zik

olyan is, ame lyik gyá ri mi nõ sí tés sel bír
egész ség ügyi in téz mé nyek ben va ló al kal -
ma zás ra!

Je len leg jól meg fi gyel he tõ az a ten den cia
is, mely nek ered mé nye ként az ed dig csak
kö zü le ti pré mi um ka te gó ri ás le ve gõs hõ szi -
vat  tyúk ki fi no mult meg ol dá sai a csa lá di há -
zas di men zi ók ba is be tör nek. Jó pél da er re
a ún. hû tõ kö zeg-men  nyi ség rend sze res és
au to ma ti kus el len õr zé se, mely nek kö szön -
he tõ en a hõ szi vat  tyúnk ma gá tól ki jel zi, ha
va la mi lyen ok nál fog va szi vá rog na a kö ze -
günk; te szi mind ezt jó val az elõtt, hogy a fû -
té sünk hir te len le áll na.

Szin tén jel lem zõ le ve gõs hõ szi vat  tyús fel -
is me rés, hogy (na gyobb) épü le tek ese tén
a tel jes gé pé sze ti tér, hív juk ka zán ház nak,
el hagy ha tó, te kin tet tel ar ra, hogy az ún.
kül té ri ké szü lé kek és a bel té ri egy sé gek (hõ -
le a dók) egyet len kis mé re tû réz csõ pár ral
van nak ös  sze köt ve (át mé rõ 18-22 mm), és
egyéb szi vat  tyú ra, tar tály ra, hely igé nyes gé -
pé sze ti ele mek re nincs szük ség. Sa ját ta -
pasz ta lat ból tu dom, hogy az in gat lan fej lesz -
tõk sze me csil log, mi kor a drá ga gé pé sze ti
tér iro da funk ci ó ra kon ver tál ha tó, vagy szél -
sõ sé ges eset ben, szál lo da mé re tek ben bow -
ling pá lya lesz a csõ ten ger he lyén.

A leg kor sze rûbb le ve gõs hõ szi vat  tyús
rend sze rek már jól át gon dolt hõ vissza nye rõs
meg ol dást is kí nál nak, mel  lyel pl. hû té si
üzem ben a hul la dék hõ fel hasz ná lá sá val akár
50-60 0C-os hasz ná la ti me leg víz is ké szít he -
tõ több fo ko za tú komp res  szor se gít sé gé vel. 

Ter ve zés
A hõ szi vat  tyús rend sze rek ter ve zé sé nél fo -
ko zott gon dos ság gal kell el jár ni. Ah hoz,
hogy gaz da sá go san üze me lõ rend szert ké -
szít sünk, egy sor pa ra mé tert kell op ti má lis
ér té ken tar ta ni. Re mél he tõ leg mi e lõbb elõ -
tér be ke rül majd az a faj ta gaz da sá gos ter -
ve zés szem lé let, mi kor a fû té si (na és per sze
a hû té si) rend szer min den ele mét vizs gá lat
alá vet jük, a hõ for rás tól a szi vat  tyú kig.

A tel je sen át ala ku ló épí té si szo ká sok nak,
ren de le tek nek és aján lá sok nak kö szön he tõ -
en még nem ala kul tak ki „ököl szá mok” hõ -
szi vat  tyúk ki vá lasz tá sá ra – sze ren csé re. Az
épü le tek hõ igé nye igen el té rõ le het; 10 W/
m2-tõl 80-100 W/m2-ig bár mi elõ for dul hat
ma nap ság. Ah hoz, hogy meg bíz ha tó,
gaz da sá gos rend szert ter vez hes sünk, a ki -
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vá lasz tást egy ala pos hõ techni kai mé re-
 te zés nek kell meg elõz nie. Ezt kö ve tõ en
ke rül het sor – per sze a meg ren de lõ igé nye -
i vel har mo ni zál va – a hõ le a dók ki vá lasz tá -
sá ra. A jól is mert fe lü let fû té sek mel lett he -
lyet kap hat nak a fan-coilos al kal ma zá sok,
me lye ket szin tén ki le het vá lasz ta ni 35/
30 0C-os hõ fok lép csõ re. (Meg jegy zés: bi -
zo nyos tí pu sú fan-coilok au to ma ti kus
üzem ben nem in dul nak el 35 0C-os be lé põ
víz re, míg más tí pu sok nál ez egy ál ta lán
nem je lent gon dot.)

A ter ve zés és üze mel te tés egyik sar ka la -
tos pont ja je len leg is a fû té si (hû té si) puf fer -
tá ro ló. So kak sze rint szük sé ges, míg má sok
sze rint tel je sen el hagy ha tó. A hõ szi vat  tyús
al kal ma zá sok ban – te hát a le ve gõs rend sze -
rek ese tén is – a puf fer tá ro ló lé tét meg ha tá -
ro zó rend szer elem a komp res  szor.

Vizs gál juk meg elõ ször a kor sze rû, in ver -
ter sza bá lyo zá sú rend sze re ket, me lyek leg -
na gyobb elõ nye, hogy ké pe sek az ál ta luk le -
adott fû té si tel je sít ményt az épü let ak tu á lis
hõ igény éhez iga zí ta ni. Azt azért egy ér tel -
mû en lát juk, hogy az in ver te res komp resz -
 szor sem cso da fegy ver, van ma xi má lis és
mi ni má lis tel je sít mé nye, te hát lé te zik olyan
üzem ál la pot, ami kor a mi ni má lis tel je sít -
mény le adá sa is na gyobb, mint az épü let
idõ já rás füg gõ fû té si igé nye. Ez a mi ni má lis
tel je sít mény a je len le gi kor sze rû le ve gõs hõ -
szi vat  tyúk nál a név le ges tel je sít mény 40-
50%-a, míg a csúcs ka te gó ri ás, be fecs ken de -
zé ses gé pek ese tén jel lem zõ en 20% a mi ni -
má lis el ér he tõ tel je sít mény.

A ha gyo má nyos, ún. ON/OFF komp resz   -
szor ral sze relt hõ szi vat  tyúk tel je sít mé nye
gya kor la ti lag ál lan dó, tel je sít mény sza bályo -
zás ra nem ké pe sek; egye dül a ve zér lõ egy -
ség sze rin ti hiszterézis „já ték” meg en ge dett.
Ezért van az, hogy az üzem idõ ket meg hosz   -
szab bít va se géd tá ro lót, va gyis puf fert épí -
tünk a rend szer be, hogy el ke rül jük a gya ko -
ri ki/be kap csol ga tást. Komp res  szor tí pu sa
vá lo gat ja, hogy hány kap cso lást en ge dé lyez
a gyár tó; jel lem zõ en órán ként 4-6 a be kap -
cso lá si ha tár szám, me lyet meg ha lad va a
rend szer hi ba üze net tel ki áll.

Per sze fel fog hat juk a fû té si rend sze rün ket
is egy faj ta puf fer tá ro ló nak, amen  nyi ben ál -
lan dó tö meg áram mal szá mol ha tunk. Te kin -
tet tel azon ban a gaz da sá gos, kor sze rû,
kom for tos fo gal mak ra, ma már nem kép zel -

he tõ el fû té si, hû té si meg ol dás zó na sza bályo -
 zás nél kül, mely nek lé nye ge az idõ ben és
tér ben el té rõ igé nyek mi nél pon to sabb ki -
elé gí té se. Ezért mu tat ko zik a pi ac ve ze tõ
hõ szi vat  tyú már kák közt az a ten den cia,
hogy a fo lya mat sza bály ozást már a hõ for rás-
ol da lon old ják meg. (Em lé kez zünk csak
vis  sza ar ra az idõ re, ami kor a múlt szá za di
fa li gáz ka zá nok kö zött meg je len tek az el sõ
láng mo du lá ció sak.)

Ha és amen  nyi ben nem fo ko zott cé lunk
a kom fort és ma xi má lis gaz da sá gos ság biz -
to sí tá sa, ak kor „fél fû té si rend sze ren nyit va
ha gyott kö rök kel” még a mi ni má lis tö meg -
áram is biz to sít ható…

Sze ren csé re ma már a pi ac ve ze tõ for gal -
ma zók ál lan dó ter ve zõi kon fe ren ci ák kal,
nyílt na pok kal, egyes esetek ben hõ szi vat  tyú
aka dé mia fel ál lí tá sá val se gí tik a ter ve zõ ket,
vi szont ela dó kat, ki vi te le zõ ket és vég fel hasz -
ná ló kat.

Be ru há zás, avagy 
nap kol lek tor vagy hõ szi vat  tyú
A le ve gõs hõ szi vat  tyús rend sze re k ter je dé -
sét is fo ko zott fi gye lem öve zi, mely ben a
be ru há zá si-meg té rü lé si kér dés és az üzem -
biz ton ság ki emelt he lyen van. Egy op ti má li -
san fel épí tett fû té si rend szer ben a je len le gi
ener gia árak kal szá mol va – le ve gõs hõ szi -
vat  tyú ese tén – az éves meg ta ka rí tás nagy -
ság ren di leg 20-30% kö rül van föld gáz hor -
do zót vé ve ala pul. Ez egy ér tel mû en ja vul ni
fog a zöld áram be ve ze té sé vel, mely nek ha -
tá sa ként – csak úgy, mint Fran ci a or szág ban,

Svájc ban, Né me tor szág ban, ahol az ér té -
ke sí tett hõ for rás ok je len té keny há nya da
már most le ve gõs hõ szi vat  tyú – ha zánk ban
is vár ha tó a le ve gõs hõ szi vat  tyúk ro ha mos
ter je dé se. (Ezt lát szik meg erõ sí te ni az
a tény, hogy a le ve gõs hõ szi vat  tyú-gyár tók
fo lya ma tos csúcs ter he lés sel gyárt ják be ren -
de zé se i ket a szál lí tá si ha tár idõk el fo gad ha tó
szin ten tar tá sá hoz.)

Ér de kes meg vizs gál ni a meg úju ló ener -
gia for rás ok hasz no sí tá sa kap csán a le ve gõs
hõ szi vat  tyú és a nap kol lek tor vi szo nyát. Ki -
in dul va ab ból a tény bõl, hogy ha zánk ban a
nap kol lek tor ok al kal ma zá sa jel lem zõ en a
hasz ná la ti me leg víz-ké szí tést – to váb bi ak -
ban HMV – cé loz za, kön  nyen be lát ha tó,
hogy a gáz szám lánk ti pi ku san max. 10%-át
ki te võ HMV-ké szí tést le het nap kol lek tor ral
ki vál ta ni. Ez zel – egy négy fõs csa lá dot ala -
pul vé ve – az el ér he tõ éves meg ta ka rí tás sal
a meg té rü lé si idõ még min dig 5-10 év, de
ami en nél sok kal szem be öt lõbb, hogy ez zel
a gáz szám lánk mind ös  sze sen 10%-án tud -
tunk ta ka ré kos kod ni! Ha konk rét szá mok kal
nem is, de in for má li san még is meg kell je -
gyez ni, hogy egy HMV-ké szí tés re ter ve zett
nap kol lek to ros rend szer költ sé ge ab szo lút
ös  sze mér he tõ egy le ve gõs hõ szi vat  tyús
be ru há zás sal; egye sek sze rint egy HMV-ké -
szí tõ nap kol lek to ros rend szer ára mi ni mum
el éri egy le ve gõs hõ szi vat  tyús be ru há zás
fe lét, míg má sok sze rint komp let ten meg va -
ló sít ha tó a hõ szi vat  tyús rend szer a nap kol -
lek tor ok árá ból – és nem csak a gáz szám la
tö re dé kén tu dunk ta ka ré kos kod ni. (Ki kí ván ko -

> Tipikus levegõs hõszivattyú-elhelyezés
> Vizes hõszivattyús rendszerek talajköri keringetõ 
szivattyúinak hatása a rendszer össz-jósági fokára
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zik be lõ lem, hogy egy szer már sze ret ném
lát ni a nap kol lek to ros rend sze rek mû köd te -
té sé hez szük sé ges ke rin gte tõ szi vat  tyú ha tá -
sát is az éves ener gia mér leg ben, il let ve a
meg té rü lé si szá mí tás ban!)

A be ru há zá si költ sé gek kap csán nyil ván
fel me rül nek az el ér he tõ ál la mi tá mo ga tá sok
is, me lyek re mél he tõ leg egy re na gyobb
mér ték ben se gí tik majd a kör nye zet ba rát,
gaz da sá gos le ve gõs hõ szi vat  tyúk ter je dé sét.  

Ki vi te le zés
A le ve gõs hõ szi vat  tyúk te le pí té se ma már
jól át gon dolt, szer ve zett for má ban tör té nik,
több nyi re. A hõ szi vat  tyúk te le pí té se a ben -
nük al kal ma zott meg for dít ha tó hû tõ kör fo -
lya mat mi att el sõ sor ban a klí ma sze re lõk
asz ta la. A ki emelt gyár tók, for gal ma zók
rend sze res tan fo lya mo kat tar ta nak zöld kár -
tyás klí ma sze re lõk nek, akik szer zett ké pes -
sé ge ik bir to ká ban kön  nyû szer rel el bán nak a
le ve gõs hõ szi vat  tyú „split” ré szé vel. Ta -
pasz ta lat sze rint fo ko zott igény mu tat ko zik a
klí ma sze re lõk fû tés sze re lõ vé – és for dít va –
kép zé sére, mely tu dás és gya kor lat bir to ká -
ban meg bíz ha tó an el in dít ha tó egy le ve gõs
hõ szi vat  tyús rend szer. 

A hõ szi vat  tyú te le pí té se nem ér vé get a
klí más csö ve zés sel, vá kuumo lás sal, rá nyi -
tás sal! Épp el len ke zõ leg, igen  nagy fo kú rá -
lá tás szük sé ges a fû té si rend szer re; hid ra u -
li kus vál tó, vál to zó tö meg ára mok, elõ re me -
nõ és zó na sza bály ozá sok stb. A hõ szi vat  tyúk
te le pí té sé re ide á li san a fent em lí tett két
alap szak mát gya kor ló sze re lõ al kal mas, de
ös  sze han golt együtt mû kö dés sel a fû tés sze -
re lõ-klí ma sze re lõ pá ro sí tás is cso dák ra ké -

pes, ar ról nem is be szél ve, hogy jól fel fo gott
ér de kük ben egy mást is ajánl hat ják a kü lön -
fé le meg bí zá sok kap csán.

Ös  sze fog lal va le het és kell is ké pez ni
szak em be re ket tan fo lyam okon; meg kell
ad ni min den se gít sé get ne kik, hogy mi nél
ös  sze tet teb ben, rend szer ben tud ja nak lát ni
és gon dol koz ni – ez pe dig már a for gal ma zók
fe le lõs sé ge. A ki vi te le zés kap csán be szél -
het nénk to váb bá a szük sé ges szi ge te lé sek rõl
(nem elég a 6 mm), kon den zá tum-el ve ze -
tés rõl, le ol vasz tás ról, az elekt ro mos betáp
kér dé sé rõl, azon ban je len cikk ter je del me
nem ele gen dõ ah hoz, hogy az elõbb em lí -
tett tan fo lya mo kat ki vált suk, in kább csak
rá vi lá gít ha tunk a szer te ága zó fel ada tok ra,
me lyek a te le pí tés kap csán fel lép het nek;
ve gyünk részt tan fo lyam okon.

Üze mel te tés
Fel hasz ná ló, ki vi te le zõ, gyár tó, for gal ma zó
jól fel fo gott ér de ke a hos  szú tá vú, meg bíz -
ha tó, gaz da sá gos mû kö dés. Le ve gõs hõ szi -
vat  tyúk ese tén a nagy fo kú biz ton sá got már
a gyár tó nyújt ja, va gyis le ír ja, do ku men tál ja
a hõ szi vattyú üze mi pa ra mé te re it (COP
stb.) az egyes kül sõ le ve gõ hõ mér sék le tek
ese tén. Amen  nyi ben te hát a kül té ri egy sé -
günk „lé le gez het”, va gyis a ven ti lá to rok ké -
pe sek át for gat ni a szük sé ges lég men  nyi sé -
ge ket – és nem tet tük el zárt, ked ve zõt len
fek vé sû hely re, ahol a lég áram pl. „rö vid -
zár ba” me het –, ak kor a le ve gõs hõ szi vaty -
 tyú ga ran tál tan hoz za majd a gyá ri pa ra mé -
te re ket, meg le pe té sek nél kül. (Nyil ván az
épü let ben fel lel he tõ fû té si rend szer is
nagy ban be fo lyá sol ja a fû tõ kör fo lya mat

mû kö dé sét, azon ban ezt most nem so rol -
nám az elõ re nem lát ha tó, bi zony ta lan kö -
rül mé nyek kö zé.) Anél kül, hogy a vi zes hõ -
szi vat  tyús gé pek ked ve lõ it meg bán ta nám,
gon do lom, egyet ér te nek ab ban, hogy a ta -
laj hõ ára ma hor doz né mi bi zony ta lan sá got,
me lyet utó lag vagy sze zon köz ben már
csak hõ szi vat  tyú-ol da lon le het or vo sol ni,
tud ni il lik a ta laj kö ri elõ re me nõ hõ mér sék let
csök ken té sé vel kor ri gál ha tó a ki ve he tõ tel -
je sít mény. (Ez utóbb köz tu dot tan nem tesz
jót a COP-nak.)

Rend kí vü li fon tos ság gal bír a (le ve gõs)
hõ szi vat  tyúk szer vi zé nek kér dé se. Ma már
tö ké le tes biz ton ság gal ala kít ha tók ki mo no -
va lens fû té si rend sze rek, egy ál ta lán nem
szük sé ges a gáz be ve ze té se, ez zel vi szont
a le ve gõs hõ szi vat  tyúk meg bíz ha tó sá ga,
szer viz el lá tott sá ga ke rül elõ tér be. Min den
ko moly gyár tó/for gal ma zó ren del ke zik (kel -
le ne, hogy ren del kez zen) ma gyar or szá gi
al kat rész kész let tel, vál lal ják a gá zos al kal ma -
zás ban meg szo kott 24 órás hi ba el há rí tást,
akár cse re be ren de zés ide ig le nes be épí té sé -
vel is. Aki pe dig fel újít, bõ vít, vagy csak
több-lá bon sze ret ne áll ni az ener gia for rá-
s ok te kin te té ben, an nak egy elõ re ma rad
a gáz ka zán ja, me lyet har mo ni zál ni kell és
le het a hõ szi vat  tyús rend szer rel. Ma már
ar ra is van mód, hogy több hõ for rá sos
rend sze re ket csa lá di ház mé ret ben is me ne -
dzsel jünk, gaz da sá gos sá gi szem pontok
alap ján dönt he tõ el, hogy mi kor me lyik hõ -
for rá som üze mel jen.

Spe ci á li san a be fecs ken de zõs le ve gõs hõ -
szi vat  tyúk meg je le né sé vel elõ tér be ke rül nek
a kasz kád sza bály zá sok, va gyis több le ve gõs
hõ szi vat  tyú egy rend szer re dol goz ta tá sa,
mel  lyel egy sze rû en hoz ha tók lét re na gyobb
tel je sít mé nyû, 200-300 kW-os rend sze rek.

A pré mi um le ve gõs hõ szi vat  tyúk gyá ri lag
fo gad ják a 0-10 V vagy 4-20 mA kül sõ ve -
zér lést, mel  lyel egy sze rû en in teg rál ha tók az
épü let fe lü gyelet re.

Kör nye zet vé de lem
A le ve gõs hõ szi vat  tyúk meg íté lé se kor nem
vo nat koz tat ha tunk el at tól a tény tõl, hogy al -
kal ma zá suk kal az üveg ház ha tást oko zó CO2-
kibocsátás mér té ke je len tõ sen csök kent he tõ.
Sze ret ném hin ni, hogy a gé pek meg vá lasz tá -
sa kor egy szer majd ez utób bi tény is köz re ját -
szik – re mé lem, mi e lõbb.
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> A le ve gõs hõ szi vat  tyúk meg íté lé se kor nem vo nat koz tat ha tunk el at tól a tény tõl, 
hogy al kal ma zá suk kal az üveg ház ha tást oko zó CO2-kibocsátás mér té ke je len tõ sen csök kent he tõ. 
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