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Hõvisszanyerõs szellõztetés – mitõl lesz
tényleg energiatudatos? I.

Hogy miért? Úgy gondolom,
mindenki tisztában van már
azokkal az okokkal, amiért ter-

vezőként, kivitelezőként, beruházó-
ként nem kérdéses, hogy hővissza-
nyerős szellőztető berendezést cél-
szerű telepíteni. De vajon melyek
azok a gép- és rendszerjellemzők,
amelyekkel tényleg biztosítható a
mindenkori legalacsonyabb, legopti-
málisabb energiafogyasztás, a sokré-
tű telepíthetőség és a maximális kom-
fort eléréséhez szükséges minden ki-
egészítő? Mielőtt ezt részletezzük,

nézzünk egy rö-
vid összegzést,
miért is szüksé-
ges manapság
hővisszanyerős
szellőztető be-
rendezést alkal-
mazni:

• Az épületek határoló szerkezetei,
tökéletesen záró nyílászárói gya-
korlatilag légmentesen tömörré tet-
ték épületeinket, így az eddig sza-
badon távozó pára és egyéb
szennyezőanyagok nem tudnak
maguktól kijutni a belső térből,
ezért a párakondenzáció következ-
ményeként a nem szellőztetett te-
rekben, a falakon, nyílászárókon
gombásodás, penészesedés, illetve
egészségtelen levegő alakulhat ki.

• A szükséges friss levegő nem tud
bejutni a beltérbe. Lakóépület ese-
tében egy átlagos hálószobában
hajnalra elfogyhat az oxigén, ami-
nek eredményeképpen kialvatla-
nul ébredünk, fejfájást, fáradtságot
okozhat reggelente az oxigénhi-
ány. Még fokozottabban jelentke-
zik a friss levegő iránti igény iroda-

terekben, vagy pl.
iskolaépület tanter-
meiben.

• Az ablaknyitással
végzett szellőztetés
óriási fűtési ener-
giapazarlással jár,
illetve zajos, poros
környezetben az egyébként is
energiapazarló természetes szel-
lőzés sem megoldható.

• Egyes tájegységeken jelenlevő ra-
dioaktív radongáz az épületen be-
lül jelentősen feldúsulhat, ha nincs
megfelelő szellőztetés.

• Az energiatudatos megoldások
megkövetelik a legoptimálisabb, leg-
alacsonyabb energiafogyasztás el-
érését a filtráció vonatkozásában is.

Telepíthetõség

A szokásos telepítési helyeket ed-
dig elsősorban a gépészeti terek, ház-
tartási helyiségek, alárendelt funkci-
ójú helyiségek adták. További elhe-
lyezési lehetőséget biztosítanak azok
a hővisszanyerős szellőztető beren-
dezések, amelyek – a szokásos tele-
pítési helyeken túl – a szellőztetett
térben, akár konyhaszekrényben
esetleg gardróbszekrényben történő
telepítési lehetőséget biztosítanak.
Ez úgy lehetséges, hogy a készülékek
mérete konyhabútorba illeszthetőre
tervezett, esztétikus designnal ren-
delkeznek, illetve zajszintjük mini-
mális, nyugodtan elhelyezhetők la-
kótérbe is.

Szélesíti az elhelyezési lehetőséget
olyan hőszigetelésű gépek megjele-
nése, amelyeket akár a másra nem
használható fűtetlen, akár -15 ?C-os

padlástérbe is lehet telepíteni, érté-
kes helyet szabadítva fel ezzel pl. a
mosókonyhában. A padlástérbe vagy
fűtetlen térbe való tervezés, illetve te-
lepítés előtt mindenképpen meg kell
győződni arról, hogy a gép gyártója
milyen minimális környezeti hőmér-
sékletet ír elő!

Minimális üzemi költségek

Néhány évvel ezelőtt a hagyomá-
nyos keresztáramú hővisszanyerős
gépek teljesen elfogadott megoldást
kínáltak. A mai, korszerű berendezé-
seknél alapfeltétel a nagyhatásfokú
hővisszanyerés. Kereszt-ellenáramú
hővisszanyeréssel bizonyos esetek-
ben akár 95%-os hatásfok elérése is
lehetséges. Ez azt eredményezheti,
hogy ezeknél a berendezéseknél
nem feltétlenül szükséges se az elő-,
se az utófűtés. Téli állapotban előálló
minimális szellőzési hőveszteséget,
ami a befúvott levegő temperálásá-
hoz kell, rábízhatjuk a fűtési rend-
szerre.

A szellőzési hőveszteségen kívül a
ventilátorok villamos teljesítmény-
felvétele jelent üzemeltetési költsé-
get. Alapfeltétel az EC (elektromág-
neses kommutátor) motorokkal
meghajtott kivitelű ventilátor, amely
extrém alacsony energiafelhaszná-
lást eredményez és szinte fokozat-
mentes fordulatszám állítást tesz le-
hetővé. Ezekkel a ventilátorokkal ér-
hető el, hogy pl. folyamatosan ala-
csony fordulaton (téli időszakban)
akár 15 W-os elektromos fogyasztás-

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy már
nemcsak a passzív, vagy alacsony energiaszintû épületekben,
házakban van létjogosultsága a hõvisszanyerõs szellõztetõ
berendezéseknek, hanem gyakorlatilag minden új építésû vagy
felújított lakótérbe, középületbe ajánlott az alkalmazásuk.
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sal is biztosíthatók legyen az igények,
ami csupán havi kb. 500 forintos vil-
lamosenergia-költséget jelent.

Igényfüggõ üzem

Az egészséges légtérben a levegő
relatív páratartalma 35-60% között
van. Milyen szabályozás tudja ezt a
legoptimálisabb módon biztosítani?
Az általánosan elterjedt megoldás a
készülékek vezérlésben manuális fo-
kozat állítás vagy a programóra általi
vezérlés. Tapasztalatok szerint az üze-
meltetők, felhasználók csak egy ideig
használják a manuális ventilátor foko-

zat állítást, majd inkább a program-
órára hagyják a ventilátorfokozat ki-
választását. Ez azonban azzal járhat,
hogy a ventilátor a szükségestől elté-
rő fordulaton üzemelhet. A legjobb
megoldás a terhelés-, vagy igényfüg-
gő szabályozás, amelynek révén a re-
latív páratartalom és CO2 szint függ-
vényében a gép mindig az aktuális
igény szerint automatikusan változ-
tatja a friss levegő mennyiségét.

Ezt a berendezésbe épített köz-
ponti páratartalom-érzékelővel le-
het biztosítani, amely folyamatosan
figyeli a szellőztetett térből elszívott
levegő páratartalmát és növeli, vagy
csökkenti a keringetett légmennyi-

séget. Így nem kell manuálisan állíta-
ni a ventilátor fokozatokat (illetve
nem kell feltétlenül a programórára
hagyatkozni), hanem az aktuális pá-
raszintet figyelve a gép automatiku-
san állítja a ventilátor fordulatszá-
mát, biztosítva a mindenkori legala-
csonyabb, legoptimálisabb energia-
fogyasztást. További előnyként em-
líthető, hogy téli időszakban így el-
kerülhető lehet a túlszárítás, ami hi-
deg külső hőmérséklet esetén a túl-
zott légmennyiség bevitelével állhat
elő.

Automatikus fordulatszám-szabá-
lyozást tesz lehetővé a kihelyezett
CO2 érzékelő is (pl. nappaliban elhe-
lyezve), amely a benntartózkodók
CO2-kibocsátásának függvényében
lépteti a ventilátorfokozatokat.

Finomszabályozási lehetőséget
biztosít egy helyi páratartalom-érzé-
kelő (pl. fürdőszoba), amellyel a lo-
kális, időleges pára vagy CO2 túlter-
heléseket lehet hatékonyan kezelni.

Távirányító – az aktuális értékek kijelzésével
Képek forrása: A•S•Hungária Kft. - Dantherm
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Szabad hûtés (by-pass)

Amikor hővisszanyerős szellőzte-
tőket egymással hasonlítunk össze,
figyeljünk arra, hogy tartalmaz-e az
egység by-pass modult, illetve ha tar-
talmaz, az automatikus vagy manuá-
lis működésű-e. Automatikus by-
pass-al ellátott berendezés vezérlése
figyeli a külső és belső hőmérsékle-
teket, és ez alapján dönti el, hogy a
hővisszanyerőt kikerülve engedi-e
be a frisslevegőt, ezáltal automatiku-
san szabályozza és kihasználja a hide-
gebb friss levegőt a szellőztetett tér
lehűtésére (pl.: egy meleg nyári na-
pot követő éjszakán a szellőztetett
térben lévő levegőnél hidegebb kül-
ső levegőt a hővisszanyerő megkerü-
lésével juttatja be). Manuális by-pass
esetén a felhasználónak ezt egy év-
ben kétszer, tavasszal és ősszel, a gép-
be nyúlva, kézi átváltással kell meg-

tennie, de ilyenkor természetesen a
napokon, napszakokon belüli hő-
mérséklet-ingadozásokat már nem
tudja a berendezés automatikusan fi-
gyelembe venni, korszerű gépeknél
ezért már nem alkalmazzák.

Geotermikus hõhasznosító
rendszer

A talaj-folyadék geotermikus rend-
szer nyáron előhűti a külső levegőt,
amelyet a szellőzőgép hővisszanye-
rés (visszafűtés) nélkül közvetlenül
juttat a szellőztetett térbe. Ezzel meg-
akadályozható az esetleges nyári túl-
fűtés, illetve kismértékű hűtőteljesít-
mény vihető be.

A megfelelően tervezett szellőző-
gépekben nyáron a by-pass stratégi-
ával együtt működik a geotermikus
hőhasznosító rendszer, figyelve a kí-
vánt belső és az aktuális külső hőmér-

sékletet, illetve ezek viszonyát. Auto-
matikusan dönti el a gép, hogy a kül-
ső levegővel (pl. egy hűvös nyári es-
tén) tud-e hűteni, vagy aktiválja a geo-
termikus előhűtő rendszert.

Téli időszakban azon túl, hogy elő-
melegíti a friss levegőt, folyamatos
üzemet tud biztosítani még akkor is,
amikor a nagyon hideg külső hőmér-
séklet esetén a szellőzőgép fagyvé-
delme a befúvott térfogatáram csök-
kentésével védené a lefagyástól a
hővisszanyerőt.

Átmeneti időszakban a szellőző-
gép figyeli a kívánt belső és az aktu-
ális külső hőmérsékletet, illetve ezek
viszonyát, és ettől függően üzemelte-
ti a geotermikus rendszert az optimá-
lis energiafogyasztás érdekében.

Egy integrált épületfelügyeleti
rendszer kialakításának alapve-
tő céljai az energiatudatos, gaz-

daságos üzemeltetés támogatása és a

komfortérzet kialakítása. Az adott
épület jellegétől függően ezek ará-
nyai változnak, hiszen más szem-
pontok fontosak egy gyártócsarnok
esetében és megint mások egy luxus
családi háznál. Ugyanakkor jellegtől
függetlenül új távlatokat nyit a létesít-
ményben kialakított különböző

rendszerek integrációja (fűtés-hűtés,
légtechnika, világításvezérlés, va-
gyonvédelem, beléptető rendszerek
stb.), amelynek lényege, hogy a kü-
lönböző alrendszerekből érkező jel-
zések és állapotinformációk más
rendszerek számára is elérhetők, fel-
használhatók legyenek, és gyakorla-

Napjaink modern épületei
általában már rendelkeznek
valamilyen
épületautomatikával, illetve
épületfelügyeleti rendszerrel,
legyen szó egy nagyobb
létesítményrõl, gyárcsarnokról,
vagy akár egy nagyobb értékû
családi házról. Ezeknek a
rendszereknek a
létjogosultságát olyannyira
nem lehet megkérdõjelezni,
hogy bizonyos energetikai
besorolások el sem érhetõk
automatika és felügyeleti
rendszerek megléte nélkül.

Hogyan védjük otthonunkat a virtuális
támadóktól?

Épületfelügyeleti rendszerek IT biztonsági szempontjai

1. ábra. Integrált épületfelügyelet

(Folytatjuk) 
Fazekas Gyula

épületgépész mérnök
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Hõvisszanyerõs szellõztetés – mitõl
lesz tényleg energiatudatos? II.

Légcsatorna hálózat

A hagyományos horganyzott acél-
lemez légcsatorna rendszer még sok
esetben megoldás a szellőzőlevegő el-
osztására, azonban az épületszerke-
zetbe rejtett légtechnikai megoldások
számos olyan tulajdonsággal rendel-
keznek, amelyek esztétikai és hely-
igény szempontjából előnyösebbek.

A légtechnikai rendszert minden
esetben ajánlott megtervezni, nem-
csak a más szakágakkal való ütközé-
sek elkerülése miatt, hanem mert il-
leszteni kell az épület egyéb gépésze-
téhez, építészetéhez és a statikához is.
Lakóépületek esetében néhány for-
galmazó cég ajánlatában csupán egy
alaprajz alapján készít vázlattervet,
amit az ügyfél utána kiviteli tervként
kezel, ebből pedig a megvalósítás so-
rán sok bonyodalom keletkezhet.

Beszabályozás

A helyes beüzemelés és a pontos
térfogatáram-beállítás biztosítja a
rendszer hosszú távú gazdaságos

üzemelését. A névleges térfogatáram
beállítása történhet DIP kapcsolók
segítségével, amelyek általában 3 fix
fokozat beállítását teszik lehetővé.

A legoptimálisabb megoldást
azok a készülékek nyújtják, ahol a
névleges légmennyiséghez tartozó
fokozatok fordulatszáma fokozat-
mentesen beállítható. A pontos lég-
térfogatáramot a kereszt-ellenáramú
hővisszanyerő ellenállásának függ-
vényében, a készüléken elhelyezett
nyomásmérő csonkok segítségével a
beüzemelő pontosan be tudja állíta-
ni. Ebben az esetben nincs szükség
plusz ellenállás (és felesleges áram-
fogyasztás) bevitelére (pl. egy pillan-
gószelep fojtással), ha a kívánt fő tér-
fogatáram kisebb, mint a gép előre
beállított fokozatai.

A szellőzőgépen történő légmeny-
nyiség-beállítás nagy könnyebbséget
jelent, mivel nincs szükség a légcsa-
torna hálózat mérési pontjainak elké-
szítésére (ami az esetleges elburkolá-
sok után nehézkes is lehet), illetve
pontos értéket ad, ami ilyen viszony-
lag kis légmennyiségek esetén na-
gyon fontos.

Kényelmi funkciók

A hővisszanyerős készülékek álta-
lában a gépre épített, vagy a szellőz-
tetett térbe kihelyezett vezérlőpane-

len keresztül szabályozhatók. Itt lehe-
tőség van a különböző üzemmódok
beállítására, a kézi fordulatszám állí-
tására, egyes működési és figyelmez-
tető jelek leolvasására.

Néhány gyártónál lehetőség van
távirányítóval történő szabályozásra
is. Az innovatív termékfejlesztés
eredményeképpen egyes típusok-
nál a távirányítón gyakorlatilag az
összes alapérték állítása lehetséges
(relatív páratartalom értéke, befújt
hőmérséklet értéke, időprogramo-
zás stb.), sőt a távszabályzó kijelző-
jén az aktuális hőmérsékleti értékek
(friss levegő, befújt levegő, elszívott
levegő, elhasznált levegő), a relatív
páratartalom és CO2-szint, szűrőálla-
pot vagy működési jelek is konkré-
tan leolvashatók.

Szűrők esetében a felhasználó
szempontjából előnyös, ha azok cse-
réjét egyszerűen, könnyen, csupán
egy kezelő ajtó nyitásával, lehetőleg
szerszám nélkül lehet elvégezni, il-
letve amennyiben szükséges, a tarto-
zék G4-es szűrőt F7-es minőségű
pollenszűrre lehessen cserélni egy
mozdulattal.

Összefoglalva: a hővisszanyerős
szellőztető készülékek igényfüggő
(terhelésfüggő) szabályozása nem
csak elsősorban kényelmi funkciót
lát el, hanem az energiahordozók
árának drasztikus emelkedése is
megköveteli a legoptimálisabb, leg-
alacsonyabb energiafogyasztás el-
érését, nemcsak az ipari vagy iroda
épületek, hanem a lakóépületek szel-
lőztetésének megoldásában is.

Fazekas Gyula
épületgépész mérnök

Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy már
nemcsak a passzív, vagy alacsony energiaszintû épületekben,
házakban van létjogosultsága a hõvisszanyerõs szellõztetõ
berendezéseknek, hanem gyakorlatilag minden új építésû vagy
felújított lakótérbe, középületbe ajánlott az alkalmazásuk. A
cikk elsõ részében szó esett a hõvisszanyerõs szellõztetõ
berendezések telepíthetõségérõl és a minimális üzemi
költségekrõl, illetve beszéltünk arról, hogy hogyan mûködik az
igényfüggõ szabályozás és hogy milyen fontos a by-pass modul
és a geotermikus hõhasznosító rendszer. Most szót ejtünk a
légcsatorna hálózatról és kitérünk a beszabályozás és kényelmi
funkciók kérdéskörére is.

Távirányító – az aktuális értékek kijelzésével
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Képek forrása: A•S•Hungária Kft.
- Dantherm
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