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Az 1. táb lá zat mu tat ja a kü lön bö zõ bur ko la tú
pad ló ban, a va kolt fa lon és men  nye ze ten el he -
lye zett re gisz te rek fû tõ-hû tõ tel je sít mé nye i nek
el mé le ti ös  sze ha son lí tá sát. Lát ha tó, hogy azo -
nos pa ra mé te rek ese tén a 100%-nak vett meny-

  nye zet hû tés hez ké pest — a bur ko lat tól füg gõ en
— a pad ló hû tés faj la gos hû tõ tel je sít mé nye 48-
63%-ra adó dik, amit hõ techni ka i lag nem le het
el ha nya gol ha tó nak te kin te ni.

Az el mé le ti leg he lyes meg ol dás gya kor lat ban
tör té nõ bi zo nyí tá sá ra adó dott le he tõ sé günk
ezen a nyá ron. Egy vál lal ko zó 4 la ká sos tár sas -
há zat épít el adás ra. Az ös  szes le he tõ ség na gyon
rész le tes át be szé lé se után õ is jó nak ta lál ta a ja -
vas la tun kat, hogy gáz be ve ze té se nél kül csak in -
ver te res le ve gõs hõ szi vat  tyúk le gye nek be épít -
ve, la ká son ként 1-1 db. Mi vel a tár sas ház még
épü lõ ben van, el fo gad ta a ja vas la tun kat, hogy 1
da ra bot meg vesz, amit a szin tén 4 la ká sos tár -
sas ház ban lé võ sa ját — csak pad ló fû tõ rend szer -
rel ren del ke zõ — la ká som ban fel sze re lek, így a
szer zett ta pasz ta la to kat fel hasz nál va õ is meg -
gyõ zõ en tud ja aján la ni a le en dõ tu laj do no sok -
nak ezt a meg ol dást.   

Le ve gõs hõ szi vat  tyú be épí té se
Az osz tott ki vi te lû hõ szi vat  tyú kül té ri egy sé ge
a la kás észa ki hom lok za tán, a be já ra ti aj tó
mel lett, a bel té ri di rekt el pá rol gá sú le me zes

hõ cse ré lõ pe dig a gáz ka zán és a HMV-tároló
mel lett ke rült fel sze re lés re (1. és 2. fo tó).

Csat la ko zás a 
meg lé võ rend szer re
A hõ cse ré lõ sze kun der ol da la ké zi el zá rás sal pár -
hu za mo san csat la ko zik a ka zán ál tal meg táp lált —
a 25 éves, oxi gén dif fú zió el len nem vé dett pad ló -
fû tõ há ló zat mi att szük sé ges — le me zes hõ cse ré lõ
sze kun der ol da lá ra (3. fo tó). A csat la ko zá si pon -
tok után a tel jes há ló zat (csõ há ló zat, osz tó-gyûj -
tõk, szi vat  tyú, zárt tá gu lá si tar tály, sze rel vé nyek)
kö zös, így meg van a le he tõ ség ar ra, hogy akár
a ka zán nal, akár a hõ szi vat  tyú val le hes sen fû te ni.
A hõ szi vat  tyú hû tõ kö ri te le pí té se, va la mint a meg -
lé võ hõ köz pont át ala kí tá sa sze re lés sel és be üze -
me lés sel két sze re lõ nek két na pi mun kát je len tett.

Víz hõ mér sék let
A hõ szi vat  tyú ál tal ké szí tett hû tõ víz elõ re me nõ
hõ mér sék le te leg egy sze rûb ben a tar to zék ként
szál lí tott fa li sza bá lyo zó LCD-kijelzõjén ál lít ha tó
be, de akár ös  sze tett au to ma ti ka rend szer re is egy -
sze rû en le het csat la koz ni az ugyan csak gyá ri
alap fel sze relt ség ként adott szab vá nyos 4-20 mA
vagy 0-10 V ve zér lõ je lek fo ga dá sá ra al kal mas
elekt ro ni ka se gít sé gé vel. A víz hõ mér sék le tet vál ta -
koz va 12, 14 és 16 0C-ra ál lí tot tam, leg több ször
16 0C-ra. A gép in du lá sa kor mind há rom eset ben
10 0C-os elõ re me nõ hõ mér sék let is ki ala kult, ami
rö vid idõn be lül fel emel ke dett a be ál lí tott ér ték re. 

Pá ra le csa pó dás
Az idõn kén ti túl hi deg víz el le né re sem mi fé le
pá rá so dást nem le he tett ta pasz tal ni. Ez a ma -
gas hõ mér sék le tû hû tõ ví zen kí vül va ló szí nû -

KE VÉS OLYAN VI TA TOTT TÉ MA VAN AZ ÉPÜ LET GÉ PÉSZ SZAK MÁN BE LÜL,
MINT A PAD LÓ HÛ TÉS AL KAL MA ZÁ SA, AMIT AZ EL MÚLT KB. 12 ÉV BEN ELÉG
SOK SZOR BE TER VEZ TÜNK. SO HA SEM KI FE JE ZET TEN PAD LÓ HÛ TÉS RE MÉ -
RE TEZ TÜNK, HA NEM A FÛ TÉS RE MÉ RE TE ZETT PAD LÓ FE LÜ LE TE KET
IGÉNY BE VET TÜK HÛ TÉS RE IS. A KI SEBB FAJ LA GOS HÛ TÕ TEL JE SÍT MÉNY,
DE NAGY FE LÜ LET UGYAN A LEG TÖBB SZÖR NEM BIZ TO SÍ TOT TA A HE LYI -
SÉG TEL JES KI HÛ TÉ SÉT, DE EN NEK FI GYE LEM BE VÉ TE LÉ VEL LE HE TETT
CSÖK KEN TE NI AZ EGYÉB (FAL, MEN  NYE ZET) FE LÜ LE TEK NAGY SÁ GÁT.
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Az osz tott ki vi te lû hõ szi vat  tyú kül té ri 
egy sé ge a la kás észa ki hom lok za tán, 
a be já ra ti aj tó mel lett ke rült fel sze re lés re.



leg an nak is tu laj do nít ha tó, hogy a pad ló ban
lé võ csö vek nek na gyobb a csõ ta ka rá sa, mint
fal- és men  nye zet re gisz te rek ese tén.

Hõ mér sék le tek
A gép üzem be he lye zé se 
elõtt is rend sze re sen mér tem 

a dé li és nyu ga ti tá jo lá sú nap pa li ban a bel -
sõ pá ra tar tal mat (itt a re la tí vat is),
a kony ha észa ki pár ká nyán pe dig a kül sõ
hõ mér sék le tet.

Kül sõ le ve gõ hõ mér sék let
„Kö szön he tõ en” az idei nyár sa já tos sá gá nak, a
hét vé gék rend sze res le hû lé sé nek, nem volt
hos  szan tar tó ká ni ku la.

Reg gel 7 óra kor jú li us ban és au gusz tus ban
is a mért kül sõ hõ mér sék let 15-24 0C kö zött
vál to zott, az át lag mind két hó nap ban 19 0C
volt. A mért na pi ma xi má lis kül sõ hõ mér sék let
jú li us ban és au gusz tus ban is 20-32 0C kö zött
vál to zott, az át lag jú li us ban 27 0C, au gusz tus -
ban 26,6 0C volt.

Bel sõ le ve gõ hõ mér sék let
A hû tés nél kü li idõ szak ban a hõ ter he lés el le ni
vé de ke zés re na gyon oda fi gyel tem. Amint reg -
gel a kül sõ hõ mér sék let el ér te a bel sõt, az ösz -
 szes ab la kot be csuk tam és a bel sõ re lu xá kat
le húz tam, a nyu ga ti ab la kon dél után 14 órá tól
a re lu xán kí vül kül sõ vá szon ár nyé ko lót is fel -
tet tem. Amint es te a kül sõ hõ mér sék let el ér te
a bel sõt, az ös  szes ab la kot ki nyi tot tam, és a
bel sõ re lu xá kat fel húz tam. 24 és 06 óra kö zött
a biz ton ság mi att csak bu kón vol tak az ab la -
kok, kb. 6 óra kor is mét tel je sen ki nyi tot tam.

A fe le sé gem a ke vés fény mi att nem sze ret te
ezt a vé de ke zé si meg ol dást, ezért is tá mo gat ta
a le ve gõs hõ szi vat  tyú val tör té nõ hû tés al kal ma -
zá sát.  Eb ben az idõ szak ban, több na pos „ká ni -
ku la” után a reg gel 7 órai kb. 24 0C dél után ra
kb. 26 0C-ra emel ke dett. A na pi hõ mér sék let
mi ni mum és ma xi mum kü lönb sé ge kb. 2 K
volt. A mi ni mum és ma xi mum hõ mér sék le tek
ab szo lút ér té kei több na pos ká ni ku la ha tá sá ra
egyen le te sen nö ve ked tek. Az utób bi évek ben —
ami kor hos  szab ban tar tó ká ni ku la volt — el ér te
a 27-28 0C-ot is, ugyan ilyen vé de ke zés mel lett.

A pad ló hû tés al kal ma zá sa ese tén a fel so rolt
vé de ke zé si meg ol dá so kat nem al kal maz tam.
A 85 m2 ös  szes alap te rü le tû föld szin ti he lyi sé -
gek ben na pi 8-9 óra hû tés sel (9-18 óra kö -
zött) egész nap, éj jel-nap pal 24-25 0C kö zött

si ke rült tar ta ni a le ve gõ hõ mér sék le tet, te hát a
hû tés nél kü li, ár nyé ko lá sos vé de ke zés sel ki ala -
kult 26 0C he lyett ár nyé ko lás nél kül kb. 1,5 K-
nel ala cso nyabb ra le he tett hû te ni. Amíg a

föld szin ten hû töt tem, az eme le ti két — a nap -
pa li hoz ké pest sok kal ki sebb hõ ter he lé sû —
szo bá ban ki zár va a kö rö ket, nem hû töt tem, és
itt sem ár nyé kol tam. A dé li tá jo lá sú eme le ti
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Padló-, fal-, mennyezet-fûtés/hûtés 
összehasonlítása

FÛTÉS: 20/35/30 °C HÛTÉS: 25/15/18 °C
q - W/m2 % Tfel - °C q - W/m2 % Tfel - °C

padló — márvány 72,5 94,9 27,6 36,1 63 21,4

padló — kerámia 63,7 83,4 26,6 31,9 55,7 21,8

padló — parketta 54 70,7 25,6 27,2 47,5 22,2

fal — vakolat 76,4 100 27 52,1 90,9 20

mennyezet — vakolat 57,9 75,8 29,4 57,3 100 19,6

„DIREKT ELPÁROLOGTATÓS” 
DX-VÍZ HÕCSERÉLÕ,

PRIMER OLDALON R410A
HÛTÕKÖZEG, SZEKUNDER OLDALON
FÛTÕ-, ILLETVE HÛTÕVÍZ ÁRAMLIK.
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2. fotó: Direkt elpárolgású hõcserélõ
3. fotó: Csatlakozás a padlófûtõ hálózatra
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szo bá ban így 26-27 0C ala kult ki, te hát kb. 2 K-
nel ma ga sabb, mint a dé li-nyu ga ti tá jo lá sú,
na gyobb hõ ter he lé sû, hû tött nap pa li ban.

Fe lü le ti hõ mér sék let
Fe lü le ti hõ mér sék let ér zé ke lõ vel ren del ke zõ
mû szer rel mér tem a nap pa li már vány bur ko la -
tú pad ló já nak fe lü le ti hõ mér sék le tét, amely 21
+/- 0,4 0C kö rül ala kult. Ez jó egye zõ sé get mu -
tat az 1. táb lá zat ban sze rep lõ el mé le ti ér ték kel.

Hõ ér zet 
A hõ ér zet meg íté lé sé nél két 
kü lön bö zõ szem pont ról kell be szél nünk:

a lá bunk hõ ér ze te a pad ló fe lü le ti hõ mér -
sék le té nek ha tá sá ra,
a tes tünk hõ ér ze te a he lyi ség le ve gõ hõ -
mér sék le te ha tá sá ra.

A láb hõ ér ze te
A kb. 21 0C fe lü le ti hõ mér sék let jó biz ton ság gal
ki elé gí ti az MSZ-EN 1752 hõ ér ze ti szab vány
leg jobb, „A” ka te gó ri á já ra elõ írt 19-29 0C-os ér -
té kek al só ha tá rát. Nyá ron a hû tött pad lón nem
ala kul ki ala cso nyabb hõ mér sék let, mint ami az
át me ne ti idõ szak ok ban ma gá tól is ki ala kul.

Hõ ér zet szem pont já ból vé le mé nyem sze rint
nem a fe lü le ti hõ mér sék let a prob lé ma, ha nem
a hi deg bur ko lat hõ el nye lé se. Az MSZ EN
1752 nem, az MSZ 04-140-2 4.1 pont ja — he -
lye sen — fog lal ko zik ez zel a kér dés sel. Nem vé -
let le nül ajánl az utób bi szab vány la kó szo bá ba
me leg bur ko la tot. A hi deg ér zet rõl nem a rend -
szer te het, ha nem a hi deg bur ko lat vá lasz tá sa.
Me zít láb nem le het jár ni a hû tés nél kü li hi deg
bur ko la ton sem, pa pucs ban vi szont már nem
okoz prob lé mát a hû tött fe lü let sem.

A par ket tás szo bá ink pad ló já nak fe lü le ti hõ -
mér sék le te kö zel azo nos a hi deg bur ko la to ké -
val, a ked ve zõbb hõ el nye lés mi att vi szont a lá -
bunk hõ ér ze te meg fe le lõ. 

A test hõ ér ze te
A hu zat- és zaj men tes fe lü le ti hû tés sel el ér he -
tõ 25 0C-os le ve gõ hõ mér sék let kel le mes hõ -
ér ze tet biz to sít a benn tar tóz ko dók szá má ra.

Te he tet len ség
Ez a rend szer nem tud ja a vil lany kap cso ló
vagy split gyor sa sá gát pro du kál ni, de ha

egy szer le hû ti a la kást, utá na he lyi ség hõ -
mér sék let-sza bá lyo zás sal a kí vánt ér té ken
le het tar ta ni a he lyi ség hõ mér sék le tét.

Ener gia fel hasz ná lás
Ezen a té ren ért a leg kel le me sebb meg le pe tés,
mert sok kal na gyobb áram fo gyasz tás ra és költ -
ség re szá mí tot tam. A hû tés elõt ti idõ szak ban
rend sze re sen fel írt na pi áram fo gyasz tás 7 kWh
volt, ami a hû tött na po kon 13,5 kWh-ra emel -
ke dett, te hát a na pi 8-9 órás hû tés áram fo -
gyasz tá sa 6,5 kWh. En nek költ sé ge 45,94 Ft/
kWh áram díj jal 298,6, te hát kb. 300 fo rint. Ez
meg fe lel na pi két gom bóc fa gyi árá nak.

Ez a költ ség még nap pa li áram mal ér ten dõ,
mert a GEO ta ri fát még nem kér tem meg, és
ez a költ ség ár nyé ko lás nél kü li eset ben ala kult
ki, te hát je len tõ sen to vább le het csök ken te ni.

A he lyi ség pá ra tar tal ma 
A fe lü let hû tés el len zõi (el sõ sor ban a spliteket
és fan-coi lo kat for gal ma zók) azt mond ják,
hogy a fe lü let hû tés nek az a prob lé má ja, hogy
— mi vel nincs kon denz víz-el ve ze tés (ez tény) —
a ma gas pá ra tar ta lom rossz hõ ér ze tet okoz. A
h-x di ag ram sze rint azo nos „x” ned ves ség tar -
ta lom mel lett 2 K hõ mér sék let csök ke nés 5-6%
„   ” nö ve ke dést okoz. A hû tött idõ szak ban     
= 54-58% ér té ket mér tem, de a hû tés nél kü li
idõ szak ban is mér tem ilyen, sõt ma ga sabb ér -
té ket is. Ter mé sze te sen ezt be fo lyá sol ja a kül -
sõ idõ já rás bel sõ tér re gya ko rolt ha tá sa és a
bel sõ pá ra kép zõ dés is (em be rek, fõ zés stb.).

A hõ ér zet re jel lem zõ PMV-értékre ez a
re la tív ned ves ség tar ta lom-tar to mány je len -
ték te len ha tás sal van.

Hang
Mû szer rel még nem vé gez tünk hang mé rést. A
szub jek tív meg íté lés az, hogy még a gép in du -
lá sa kor ke let ke zõ leg na gyobb hang (amit a for -
du lat szám-sza bá lyo zá sú ven ti lá tor okoz) sem
za va ró a la ká son be lül, az ut ca zaj gya kor la ti lag
ész re ve he tet len né te szi. A te le pí tett hõ szi vat  tyú
egyéb ként LCD-kijelzõrõl kap csol ha tó éj sza kai
üzem mód-vá lasz tás sal ren del ke zik, va gyis a
kül té ri egy ség zaj szint je egy gomb nyo más ra a
fe lé re csök kent he tõ.  Nyil ván va ló an a gép hû -
tõ tel je sít mé nye is vál to zik ez zel pár hu za mo san
(ami éj sza ká ra meg en ged he tõ), va gyis a zaj -

szint-mér sék lés gya kor la ti lag in ver ter-li mi tá lást
je lent. A hõ szi vat  tyú gyá ri elekt ro ni ká ja nem -
csak a hû té si tel je sít mé nyét — ez zel együtt a fel -
vett elekt ro mos tel je sít mé nyét — ké pes li mi tál ni,
ha nem fû tés ben is meg ha tá roz ha tó az a ma xi -
má lis tel je sít mény, ami fö lé az in ve rter nem
pör ge ti ma gát. Ez kü lö nö sen kis elekt ro mos ka -
pa ci tá sú be épí té sek nél hasz nos tar to zék. 

Ös  sze fog la lás
El mé le ti leg ed dig is el fo gad ha tó volt szá munk -
ra a pad ló hû tés, most már gya kor la ti lag is bi zo -
nyí tot tá vált.  Az el múlt 30 év ben na gyon sok
he lyen va ló sult meg csak pad ló fû té ses há ló zat.
Ezek nél jó le he tõ ség a le ve gõs hõ szi vat  tyú be -
épí té se, az aláb bi szem pont ok mi att: 

GEO ta ri fa hasz ná la tá val a már kb. 2-nél
na gyobb COP ese tén egy ér tel mû en ol -
csóbb a fû tés a gáz zal szem ben, ezért nem
tar ta lék, ha nem fõ fû té si ener gi a ként le het
hasz nál ni. Ez zel a be ren de zés sel pe dig —
ala csony hõ mér sék le tû fû tõ víz és idõ já rás -
füg gõ sza bá lyo zás ese tén — fû tõ sze zo ni át -
lag ban el ér he tõ a 3,5-4-es COP.

A kor sze rû be fecs ken de zõs le ve gõs hõ szi vat y -
tyúk fû té si tel je sít mé nye -15 °C-ig már egy ál ta -
lán nem csök ken, va gyis nincs szük ség túl mé re -
te zett hõ szi vat  tyú-tel je sít mény re vagy sok kW
elekt ro mos se géd fû tés re, mint a ko ráb bi tí pu -
sok nál. A pad ló hû tés a fent le ír tak sze rint jól
mû kö dik. A fû tés kor sze rû sí tõ le ve gõs hõ szi vat y -
tyú al kal ma zá sá val ugyan az zal a rend szer rel
meg old ha tó a zaj ta lan, hu zat men tes kom for tos
hû tés. Tu da to san ké pez he tünk biz ton sá gi tar ta -
lé kot az eset le ge sen új ra elõ for du ló gáz hi á nyos
idõ szak ra. Pá lyá za ti tá mo ga tás (ha van, vagy
ha megint lesz!) ki hasz ná lá sá val csök ken te ni le -
het a nem túl ol csó be ren de zé sek be ke rü lé si
költ sé gét.

Új épí té sû csa lá di há zak nál, tár sas há zak nál
mo no va lens al kal ma zá sa meg ala po zott, pad ló-,
fal- és men  nye zet fû tõ/hû tõ rend szer rel kom bi -
nál va. A fû té si ta pasz ta la tok ról kb. feb ru ár ban
sze ret nénk be szá mol ni a fo lyó irat ol va só i nak
az zal az ígé ret tel, hogy a szep tem ber ben te-
 le pí tett adat bá zis-szer ver a fû té si rend szer min -
den ér dem le ges ada tát táv fel ügye le ten ke resz -
tül rög zí ti majd, le he tõ vé té ve ez zel a ki ter jedt
üze mi és költ ség ha té kony sá gi vizs gá la tok el-
 vég zé sét.
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