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Konkrétumok

Le ve gõs hõ szi vat  tyú 
ki vá lasz tá sá nak szem pont jai 
A hõ szi vat  tyú kat jól hõ szi ge telt épü let re és ala -
csony hõ mér sék le tû fe lü let fû tés re és -hû tés re
ér de mes al kal maz ni!

Be fo lyá sol ja a ki vá lasz tást, hogy van-e, il let -
ve aka runk-e ka zánt, ez ál tal mo no va lens vagy
bi va lens üze mel te té si mó dot aka runk-e el ér ni.

A gép tel je sít mé nyé nek meg ha tá ro zá sá hoz a
le he tõ leg pon to sab ban meg kell ha tá roz ni az
épü let té li fû té si hõ szük ség le té nek és nyá ri hõ -
ter he lé sé nek ér té két. Az épü le tek egy re fo ko zot -
tabb hõ szi ge telt sé gé vel a hõ szük ség let nagy -
mér ték ben, a hõ ter he lés vi szont csak mi ni má lis
mér ték ben csök ken, ezért le het, hogy a hõ ter -
he lés fog ja meg ha tá roz ni a szük sé ges gép tel je -
sít ményt. A fû té si és hû té si igény csök ken té si
le he tõ sé ge it egyez tet ni kell az épít te tõ vel,
amely nek nem csak be ru há zá si, ha nem (sõt el -
sõ sor ban) üze mel te té si költ ség von za tai van nak!

Ma már nem le het „ka pás ból” azt mon da ni,
mint a ka zá nok nál szo ká sos, hogy jó lesz egy
24 vagy 40 kW-os ké szü lék. A faj la gos fû té si
hõ szük ség let a ré geb bi (B30-as tég la és ge réb -
to kos ab la kok kor sza ká ban) 50-60 W/m3 he -
lyett 15-20 W/m3, fo ko zot tabb hõ szi ge te lés és
hõ vissza nye rõs la kás szel lõz te tés ese tén pe dig
10 W/m3 kö rül adó dik. 

Ta pasz ta la tunk sze rint a ki vá lasz tás so rán a
GEO-tarifa sa já tos sá gát is fi gye lem be kell ven -
ni, va gyis igen is fog lal koz ni kell a 2+2 óra
üzem szü net kö vet kez mé nye i vel. Ti pi ku san
mo no va lens meg ol dá sok ban fo ko zott hang -
súlyt kap a 4 óra üzem szü net, me lyet a meg fe -
le lõ en nagy mé re tû HMV-tároló fel fû té se to -
vább fû sze rez. Ál ta lá ban egy könnyed le gyin -
tés sel szok ták el in téz ni a GEO-tarifa-szünet
okoz ta he lyi ség hõ mér sék let-csök ke nést, mond -
ván, egy jól hõ szi ge telt, kor sze rû épü let ben 2
óra ki ma ra dás nem okoz hat ne ga tív tran zi enst.
Azon ban, ha azt is fi gye lem be ves  szük, hogy
mi u tán vis  sza kap juk a geo-ára mot, a hõ szi -
vat  tyúnk újabb 1 órát tölt (ene) hasz ná la ti me -
leg víz-ké szí tés sel, már is „ér de kes sé” vá lik a hõ -
for rá sunk ki hasz ná lá sa. A kor sze rû épü let au to -
ma ti ka-rend sze rek ben — mint ami lyen nel
egyéb ként a cikk so ro za tunk ban sze rep lõ ada -
to kat, di ag ra mo kat is elõ ál lí tot tuk a mé ré sek
so rán — egy sze rû en fel ál lít ha tók azok a fo lya -
mat le írá sok, me lyek se gít sé gé vel az elõb bi ek -
ben sze rep lõ GEO-ta ri fa-illesztést fi gye lem be
tud juk ven ni. Jel lem zõ en a meg fe le lõ en idõ zí -
tett HMV-ké szí tést vagy akár a GEO-szünet
elõt ti épü let-fel fû tést em lít het nénk, me lyek ben

a ter ve zett áram ki ma ra dás elõtt vé gez tet jük el
a fel ada tot a le ve gõs hõ szi vat  tyú val. Egé szen
konk ré tan pél dá ul a reg gel 6 és 8 óra köz ti
áram szü net re egy kb. reg gel 5 órai HMV-
ké szí tést cé loz nánk. Nyil ván va ló az is, hogy az
ilyen jel le gû prog ra mo zott fel fû té sek ha gyo má -
nyos, pél dá ul me rü lõ ter mo sztát tal nem old -
ha tók meg; ana lóg hõ mér sék let je lek ké pe sek
csak ki szol gál ni az adott fel ada tot, ál ta luk nyí lik
le he tõ ség az idõ be ni le fu tá sok be fo lyá so lá sá ra.
Ma már az adap tív he lyi ség hõ mér sék let-sza -
bá lyo zás ál ta lá nos do log, azon ban egyéb, mint
pél dá ul GEO-szü ne tet fi gye lem be ve võ sza -
bá lyo zás még nem túl gya ko ri. 

Ös  szes sé gé ben te hát nem csak az épü let hõ -
vesz te sé ge, hõterhelése dön tõ a ki vá lasz tás so -
rán, de a me leg víz-ké szí tés és a hõ szi vat  tyús
GEO-áram jel le ge is nagy mér ték ben be fo lyá -
sol hat ja a he lyes meg ol dást.

Puffertároló kell vagy nem? 
Az át me ne ti idõ szak ban tör té nõ gya ko ri ki-be -
kap cso lá sok ból adó dó ala cso nyabb COP ja ví -
tá sa ér de ké ben be szél ni kell az in ver te res gé -
pek al só tel je sít mény ha tá rá hoz il lesz ke dõ
puffertároló al kal ma zá sá ról.

Az inverteresség na gyon hasz nos, sok kal
jobb, mint az egy fo ko za tú komp res  szor, de ez
sem ké pes cso dát csi nál ni, az al só ha tár alatt az
is ki-be kap csol. Azért is fon tos jól il lesz te ni a
gé pet az igény hez, hogy az igen nagy elõnyt
biz to sí tó in ver te res mû kö dést mi nél job ban ki
tud juk hasz nál ni. Jel lem zés kép pen be mu tat -
juk 3 kü lön bö zõ tel je sít mé nyû gép in ver te res
fû té si és hû té si mû kö dé si tar to má nyát az 1.
táb lá zat ban.

A MÁR CI U SI SZÁM BAN KÖ ZÖLT CIK KÜNK TER JE DEL ME NEM TET TE LE HE -
TÕ VÉ, HOGY A BE FECS KEN DE ZÕS LE VE GÕS HÕ SZI VAT  TYÚS REND SZER
TÁV FEL ÜGYE LET TEL TÖR TÉ NÕ REND SZE RES FI GYE LÉ SE KÖZ BEN SZER -
ZETT ÉS FEL JEGY ZETT TA PASZ TA LA TA INK ELEM ZÉ SÉT IS IS MER TET HES -
SÜK, EZÉRT MOST EZEK KÖ VET KEZ NEK.
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Le het ugyan mon da ni, hogy mi vel az al só ha -
tá rok kö zel azo no sak, ezért biz ton ság ból na -
gyobb gé pet vá lasz tunk, de ezt a gon dol ko dá -
si mó dot a na gyobb be ru há zá si költ ség mi att
nem tart juk he lyes nek.

Vé le mé nyünk sze rint a puffertároló be épí té -
se sok kal ke vés bé in do kolt, mint az egy fo ko za -
tú komp res  szor ral mû kö dõ gé pek nél. Ja ví ta ni
le het ugyan ve le a COP-t, de nem meg fe le lõ
al kal ma zá sa ese tén ron ta ni is le het azt (lásd a
hid ra u li kai vál tó fe je zet ben le ír ta kat).

HMV-termelés
Ki zá ró lag csak a fû té si és hû té si igény hez jól ki -
vá lasz tott gép tel je sít mé nye min den bi zon  nyal
ke vés a kom for tos igé nye ket ki elé gí tõ HMV-ter-
meléshez. A ki sebb fû tõ tel je sít mény, ala cso -
nyabb víz hõ mér sék let és jó val ki sebb „deltaT”
mi att na gyobb tá ro ló be épí té se ja va solt, me lyet
ter mé sze te sen pél dá ul nap kol lek tor al kal ma zá -
sá val szin tén le het fû te ni. Saj ná la tos mó don
csak igen ke vés tar tály gyár tó ké szít ki fe je zet ten
hõ szi vat  tyúk hoz va ló — va gyis jócs kán meg nö -
velt fe lü le tû — in di rekt hõ cse ré lõs tá ro lót, me -
lye ket egyéb ként épp bor sos áruk ról le het fel is -
mer ni. Jól be vált meg ol dás ként ter je dõ ben van
a kül sõ le me zes hõ cse ré lõ vel tör té nõ HMV-ké -
szí tés, ez azon ban csak ki vá lasz tó prog ram ban
tör té nõ el len õr zés után cél sze rû be épí te ni.    

Ös  sze tet tebb 
fû té si-hû té si rend sze rek
Olyan épü le tek nél, ahol a he lyi sé gek fû té sén
és hû té sén kí vül meg kell ol da ni az uszo da- és
jacuzzi-víz me le gí té sét, a la kás és az uszo da tér
szel lõz te tõ rend sze ré nek rá fû té sét, a gép ko csi -
rám pa, a jár dák és lép csõk hó- és jég men te sí -
té sét, a hõtermelõ ol da lon pe dig a meg ren de -
lõi igé nye ket ki elé gí tõ hõ szi vat  tyú + kon den -
zá ci ós ka zán + nap kol lek tor + vi zes kan dal ló
+ pel let ka zán (ez nem a cikk írók fan taz ma gó -
ri á ja, mert van ilyen igény, nem is tel je sen
egye di) együt tes al kal ma zá sát, a meg fe le lõ el vi
kap cso lás ki ala kí tá sa so rán fel tét le nül in do kolt
egyez tet ni a ké szü lé ke ket (hõ for rást, au to ma ti -
kát) for gal ma zó cé gek mû sza ki kol lé gá i val!
Fon tos: a gé pé szet ré szé rõl meg ál mo dott kap -
cso lást egy ru gal ma san pa ra mé te rez hetõ, sza -
ba don prog ra moz ha tó au to ma ti ka rend szer rel
ki is kell majd szol gál ni, mely hez min den képp
szük ség van az egyes fo lya ma to kat le író ös  sze -
tett al go rit mus ra. Ez a lát szó lag ele nyé szõ fel -
adat oly kor nem kis fej tö rést is okoz hat, nem is

be szél ve a ki ta lált sza bá lyo zá si fel adat meg va -
ló sí tá sá ról. A ter ve zés és ki vi te le zés so rán fo ko -
zott fi gyel met kell for dí ta ni a tel jes kö rû hid ra -
u li kai be sza bá lyo zás és az igé nye ket ki elé gí tõ
sza bá lyo zás meg va ló sí tá sá ra. 

Hid ra u li kai vál tó
1. Amen  nyi ben a hõ szi vat  tyús rend szer tar to -
zé ka egy olyan bel té ri hid ra u li kai blokk, amely

a kon den zá tor víz ol da lán ke ring te tõ szi vat  tyút
is tar tal maz, nagy va ló szí nû ség gel szük ség van
hid ra u li kus vál tó be épí té sé re, mert a szi vat  tyú
eme lõ ma gas sá ga több nyi re nem ele gen dõ a
fû té si-hû tés rend szer el len ál lá sá nak le gyõ zé sé -
re, más részt a több nyi re ál lan dó for du lat szá -
mú szi vat  tyút nem sze ren csés sor ba köt ni a
rend szer elekt ro ni kus for du lat szám-sza bá lyo -
zá sú szi vat  tyú já val. A túl áram sze le pek al kal -
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inverteres mûködési határa

Alsó/felsõ határ
(%)

60,49382716

42,98245614

39,28571429

Felsõ határ 
(kW)

8,1

11,4

14

Felsõ határ 
(kW)

10,2

14

16,6

Alsó határ 
(kW)

4,5

4,5

5

Alsó határ 
(kW)

4,9

4,9

5,5

HÛTÉSFÛTÉS

Alsó/felsõ határ
(%)

44,11764706

32,14285714

30,12048193

1

2

3

1. kép: Nappali szoba hõmérséklet-beállítása 
a hét minden napján 5 különbözõ idõszak programozási lehetõségével
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ma zá sa egy kor nagy sze rû meg ol dás nak tûnt,
ezek ma már csak a ke vés bé át gon dolt, gaz da -
ság ta lan hid ra u li kai rend sze rek tar to zé kai.

Több ször ta pasz tal tuk, hogy a be épí tett hid -
ra u li kai vál tó pri mer és sze kun der ol da lán —
nem meg fe le lõ ter ve zés és/vagy ki vi te le zés mi att
— je len tõs tér fo gat áram, eb bõl adó dó an je len tõs
(akár 5-6 K) hõ mér sék let kü lönb ség ala kul ki. Ez
ka zán nál gya kor la ti lag nem je lent prob lé mát, hi -
szen a „vál tó ra ki tett” op ci ós elõ re me nõ fû tõ víz-
hõ mér sék let ér zé ke lõ vel kom pen zál ni le het a ke -
ve re dés okoz ta vesz te sé get. A gya kor lott hõ szi -
vat  tyús fül a fen ti ek hal la tán ros  szat sejt: azért
ké szít te tünk 35 °C-os víz he lyett pél dá ul 45 °C-
osat, hogy a be épí tett és mû köd te tett hidrováltó
„vesz te sé gét” kom pen zál juk. Anél kül, hogy le ír -
nánk a konk rét COP-romlást, a ta pasz tal tabb
meg úju lósok már tud ják, hogy akár a tel jes rend -
szer gaz da ság ta lan sá gá ba is ke rül het egy-egy
ilyen jól si ke rült meg ol dás. 

2. Amen  nyi ben nincs hid ra u li kai blokk, cél sze -
rû úgy ter vez ni, hogy hid ra u li kai vál tó nél kül,
csak a rend szer re ki vá lasz tott vál to zó for du lat -
szá mú szi vat  tyú le gyen be épít ve! Cél sze rû biz -
to sí ta ni, hogy fû té si és hû té si igény nél kü li idõ -
szak ok ban, va la mint a GEO-tarifás szü net ben
ne jár jon a szi vat  tyú! (Üze mel te té si ta pasz ta lat tal
bí rók pe dig már azt is igé nye lik, hogy üzem -
szü net ese tén is mû köd jön a le ta pa dás vé delem,
va gyis min den for gó rés  szel bí ró esz közt a be -
ál lás el ke rü lé se ér de ké ben rend sze re sen meg
kell moz gat ni.

Di na mi kus fel fû tés meg ol dá sa 
A 10 kW-os hõ szi vat  tyú nem tud olyan di na -
mi kus len ni, mint egy 24 kW-os ka zán, ezért
a csök ken tett üzem mód al kal ma zá sa (az idõ -
be ál lí tás és hõ mér sék let csök ke nés mér té ké nek)
so rán — kü lö nö sen a nagy te he tet len sé gû pad -
ló fû tés nél — er re fi gye lem mel kell len ni! Az al -
kal ma zott táv fel ügye le ti rend szer le he tõ sé get
ad a di na mi kus fel fû tés re, ami ugyan COP-
rom lás sal jár, de ös  szes sé gé ben az ener gia fo -
gyasz tás csök ken té sén kí vül ja vít az em lí tett
prob lé mán. A be fecs ken de zõs le ve gõs hõ szi -
vat  tyú dual-setpoint gyá ri elõ ké szí tés sel ren del -
ke zik, va gyis két egy más tól el té rõ elõ re me nõ
víz hõ fok pa ran csol ha tó kül sõ be me net rõl ve -
zérel ve. Di na mi kus fel fû tés ese tén egy ma ga -

sabb, fix elõ re me nõ víz hõ mér sék let tel biz to sít -
ha tó a gyors fel fû tés, mely nek vé gez té vel az
idõ já rás füg gõ víz ké szí tés ve szi át a sze re pet.

Hõ szi vat  tyú 
tel je sít mé nyé nek vál to zá sa
Be ru há zá si és üze mel te té si költ sé gek szem -
pont já ból na gyon fon tos nak tart juk, hogy a
hõ szi vat  tyú tel je sít mé nye ne vál toz zon +7 és
-15 0C kül sõ hõ mér sék let kö zött, mert kü lön -
ben vagy na gyobb gé pet (kb. két szer ak ko rát)
kell vá lasz ta ni, vagy elekt ro mos fû tés rá se gí tést
kell al kal maz ni, ami le ront ja a COP-t.

A be fecs ken de zõs hõ szi vat  tyúk a ben nük al -
kal ma zott egye dül ál ló ve gyes-fá zis be fecs ken -
de zés sel old ják meg ezt a prob lé mát, mely nek
kö szön he tõ en nem csak a tel je sít mé nyük ál lan -
dó -15 0C-ig, ha nem még -25 0C-ban is a név -
le ges tel je sít mé nyük 75%-ával biz to sít ják az
épü let fû té sét.

Le ol vasz tás, az ol va dék víz 
fagy men te sí té se és el ve ze té se 
Az elõ zõ cik künk ben le ír tak sze rint a gép bel -
sõ au to ma ti ká ja el vég zi a le je ge se dés meg -
szün te té sét.

A gép nek op ci ós tar to zé ka az ol va dék víz fel -
fo gá sá ra szol gá ló tál ca, mely a be épí tett fû tés
se gít sé gé vel a le ol vasz tott je get a szin tén fû tött
le fo lyó csõ ben fagy vé dett szi fo nig ve ze ti. Az
olyan te le pí té sek nél, ahol a kül té ri egy ség te ra -
szon vagy jár da fe lett ke rült el he lye zés re, a
kor rekt meg ol dás ér de ké ben fû tött ol va dék víz-
tál cát kell be épí te ni!

A tál ca fû tés tel je sít mé nyét az adott ki ala kí tás
függ vé nyé ben le het meg ha tá roz ni; el ve ze tés
hos  sza, ki ala kí tá sa stb.

Ol va dék víz-el ve ze té si 
meg ol dá sok:

épü let bel sõ le fo lyó há ló za tá ra köt ni szi fon -
nal (!?), mi nél rö vi debb sza kas  szal, elekt ro -
mos fû tés sel, tál cát is fû te ni;
ta laj ba ve zet ve, el szi vá rog ta tás sal, a ve ze té -
ket és tál cát szin tén fû te ni;
az el sõ két le he tõ ség hi á nyá ban kon denz víz-
szi vat  tyú val aj tó fö lött át emel ve le fo lyó há ló -
zat ra köt ni szi fon nal. Ná lam a ka zán + boj -
ler biz ton sá gi sze le pek le fú va tó ve ze té ke i nek
töl csé ré be ve zet tük. 

Be val lom (Mottl Gá bor), hogy nem vol tam tisz -
tá ban a le ol vasz tás mód já val. Azt hit tem, hogy —
mint HMV-elõny kap cso lásnál ka zán ese té ben
— ek kor a fû té si há ló zat ba rész ben vagy egész -
ben nem megy ki fû tõ tel je sít mény, ha nem a le -
ol vasz tás ra for dí tó dik. Nem így van; le je ge se -
dés kor a hõ szi vat  tyú le ol vasz tá si üzem mód ba
áll át, a kül té ri egy ség komp res  szo ra a hõ cse ré -
lõ be köz vet len for ró gázt jut tat va le ol vaszt ja azt,
mi köz ben — a hû tõ kör fo lyamat fenn tar tá sa ér -
de ké ben — az ad di gi bel té ri fû tõ fe lü let hir te len
vis  sza hûl. A fo lya mat olyan in ten zi tá sú is le het,
hogy a kb. két per ces le ol vasz tás alatt az épü let
fõ kö ri szi vat  tyú ját fel tét len já rat ni kell az eset le -
ges el fa gyás meg elõ zé se ér de ké ben. 

Pél da: 2009. 12. 20. 21 óra 45, tkül sõ/telõ re me nõ/
tvis  sza té rõ = -13,2/41,2/35,5  

3 perc múl va -8,2/28,1/35,2
17 perc múl va -13,2/41,2/33,7. 

A COP köz ben alig vál to zott.

A hõ szi vat  tyú he lye
Csa lá di ház ban szin te biz tos, hogy meg le het
ta lál ni a jó he lyet a kül té ri egy ség nek. Tár sas -
ház ban a csak egy la kást el lá tó le ve gõs hõ szi -
vat  tyú be épí té se va la mi vel ne he zebb, an nak
lát vá nya, hang ja és ön ma gá ban a töb bi la kó el -
len ke zé se mi att. Sze ren csé re egy re több az
olyan pél da, ami kor új tár sas há zak épí té se so -
rán old ják meg a fû té si-hû té si ener gia el lá tást
meg úju ló ener gi át hasz no sí tó ké szü lé kek kel.

Standby fo gyasz tás 
A gép üzem szü net ében a standby áram fo -
gyasz tás tel je sít mény ér té ke kb. 40 W. En nek
fõ leg az át me ne ti idõ ben van (nem túl nagy)
je len tõ sé ge, ami kor a gép so kat áll. Egy le vá -
lasz tó kap cso ló be épí té sé vel ezt a fe les le ges
fo gyasz tást is el le het ke rül ni.

A COP függ:
a kül sõ le ve gõ hõ mér sék let tõl,
a kül sõ le ve gõ pá ra tar tal má tól,
a fû tõ víz hõ mér sék le té tõl,
a fû tõ víz hõ mér sék le te ál lan dó 
vagy idõ já rás füg gõ sza bá lyo zá sú,
a komp res  szor ki-be kap cso lá sa i nak szá má tól,
üzem köz ben az in ver te res tar to mány 
me lyik ré szén mû kö dik a gép,
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üzem köz ben mi lyen for du lat-
 szá mon mû köd nek a ven ti lá to rok,
a le ol vasz tá sok szá má tól és idõ tar ta má tól.

A gép üzem ide je, az áram fel hasz ná lás 
és ez zel együtt az üze mel te té si költ ség 
nemcsak a COP-tõl függ, ha nem

az épü let hõ szi ge telt sé gé tõl,
a he lyi sé gek ben tar tott 
hõ mér sék le tek ér té ké tõl,
a he lyi sé gen kén ti hõ mér sék let sza bá lyo zás tól,
a prog ra mo zás tól (csök ken tett üzem mód),
a szel lõz te té si meg ol dás tól és szo ká sok tól.

Meg té rü lé si idõ
A cik ke ink ben le írt mû sza ki ta pasz ta la tok túl -
nyo mó rész ben ked ve zõk. Ugyan ak kor —
an nak el le né re, hogy mind ket ten el kö te le zett
hí vei va gyunk a meg úju ló ener gi ák al kal ma zá -
sá nak — a táv fel ügye le ti rend szer rel fi gyelt
rend sze rek üze mel te té si ered mé nyei alap ján
õszin tén el kell mon da nunk, hogy a je len le gi
gáz- és GEO-tarifás elekt ro mos áram ta ri fák
mel lett, meg lé võ épü let re a meg té rü lé si idõ ki -
to lód hat. An nak el le né re, hogy a be fecs ken de -
zõs le ve gõs hõ szi vat  tyú át lag sze zo ná lis COP
ér té ke min. 3,5-del ve he tõ fi gye lem be, va la -
mint be ru há zá si költ sé ge je len tõ sen ked ve -
zõbb, mint egy víz-víz hõ szi vat  tyúé, a meg té -
rü lést fõ ként a meg lé võ épü let, la kás fel újí tás
elõt ti gáz fo gyasz tá sa fog ja meg ha tá roz ni.

Csak prog nosz ti zál ha tó, hogy ho gyan fog
vál toz ni a gáz és elekt ro mos ener gi ák ára a kö -
zel jö võ ben. Az el múlt idõ szak trend je it fi gye -
lem be vé ve biz tos nak lát szik, hogy a gáz ár-nö -
ve ke dés me re dek sé ge jó val na gyobb lesz, mint
az elekt ro mos ta ri fáé; kö vet ke zés kép pen tény -
le ge sen köz gaz dá szi fel adat a meg té rü lés meg -
ha tá ro zá sa. A hely ze tet re mél he tõ leg egy sze -
rû sí te ni és nem bo nyo lí ta ni fog ja a meg úju ló
ener gi ák al kal ma zá sá nak szé le sebb kö rû tá mo -
ga tá sa. Új épü let nél egy — a hõ szi vat  tyú val
azo nos mû sza ki szín vo na lú — ka zán és hû tõ -
gép cse kély ár kü lönb sé ge a fen ti nél sok kal ked -
ve zõbb meg té rü lé si idõt tesz le he tõ vé. 

Be szél he tünk a vár ha tó meg té rü lés rõl — a fe n-
 tiek alap ján na gyon nagy bi zony ta lan sá gi
té nye zõk kel —, de van egy nem forintális té nye -
zõ is, amit nem le het fi gyel men kí vül hagy ni.
Az interneten ol vas ha tó volt (a nyom ta tott mé -

di á ban szin te egy ál ta lán nem), hogy meg épült
egy orosz ola jat a Csen des óce án part já hoz
szál lí tó (te hát a kí nai és ja pán pi a cot el lát ni ké -
pes) ve ze ték, és kb. 2 éven be lül kö ve ti ezt a
gáz ve ze ték. Kom men tár nél kül min den ki (épít -
te tõ, ter ve zõ, ki vi te le zõ és for gal ma zó) gon -
dol jon ar ra, ami re akar és tud.

A jö võ re a je len le gi tu dá sunk alap ján fel kell
ké szül ni!

Megint csak a cik künk vé gé re ma radt egy fon -
tos, ha nem a leg fon to sabb szem pont; a kör nye -
zet vé de lem. Nem kér dés, hogy a CO2-ki bo csá -
tás a le ve gõs hõ szi vat  tyúk al kal ma zá sá val je len -
tõ sen csök ken. Az éven ként vál lalt kvó ták be tar -
tá sát csak az egy ér tel mû en nö vek võ meg úju ló
ener gi ák al kal ma zá sá val le het be tar ta ni. Még
min dig hisszük, hogy a zöld-szem pont is ha ma -
ro san a be ru há zás egyik sark ala tos ele me lesz.

És még egy szem pon tot em lít sünk meg. Egy
au tót, egy há zat, la za cot, sört stb. nem a meg -
té rü lés mi att vesz nek meg az em be rek, ha nem
hogy az igé nye ik nek és per sze a le he tõ sé ge ik -
nek meg fe le lõ kö rül mé nye ket te remt se nek
ma guk nak. Jó len ne ezért el ér ni, hogy az
ener gia el lá tó rend sze rek nél sem vagy leg -

alább is ne csak a meg té rü lés bi zo nyí tá sa le -
gyen a lé nye ges kér dés.

A komp lex ener gia-
csök ken tés lo gi kai sor rend je:
Jól hõ szi ge telt épü let — ala csony hõ mér sék le tû
fe lü let fû tés — ma gas hõ mér sék le tû fe lü let hû tés —
idõ já rás füg gõ sza bá lyo zás — he lyi sé gen kén ti hõ -
mér sék letsza bá lyo zás — vál to zó for du lat szám-
sza bá lyo zá sú szi vat  tyú — jó COP-t biz to sí tó hõ -
szi vat  tyú. Bíz ha tunk ab ban is, hogy nem sok idõ
múl va a ké szü lé kek ener gia el lá tá sa is sok kal ked -
ve zõbb lesz nap ele mek al kal ma zá sá val.

Ös  sze fog la lás
A táv fel ügye le ti rend szer se gít sé gé vel gyûj tött
ada tok ból ren ge teg kö vet kez te tést le het le von -
ni, szá mol ni, di ag ra mo kat gyár ta ni, szá mol ni
újabb pa ra mé te re ket, és fi gyel ni mind ezek idõ -
be ni ala ku lá sát. A táv fel ügye le ti rend szer ki vá -
ló le he tõ ség ar ra, hogy a hõ szi vat  tyú mû kö dé -
sét az adott épü let hez il leszt ve a le he tõ leg jobb
üze mel te té si ered mé nye ket le hes sen el ér ni, de
ami en nél is fon to sabb; a meg is mert ta pasz ta -
la to kat újabb rend sze rek ter ve zé sé nél, ki ala kí -
tá sá nál már azon nal le het al kal maz ni.
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2. kép: A fûtési hálózat kapcsolási sémája, az üzemállapotok jelölése, 
a külsõ hõmérséklet, az elõremenõ és visszatérõ vízhõmérséklet értékei.


