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Kedves Olvasó!
Szaklapunkban nem véletlenül foglakozunk az energiataka-
rékossággal és a passzív ház fogalmával.

Magyarországon az éves energiafogyasztás mintegy harmadát 
az épületek üzemeltetése teszi ki, ami mind nemzetgazdasági, 
mind lakossági szinten magasabb, mint Nyugat-Európában. 
Márpedig ennek a környezetkárosító hatása is jelentős.

 Az energiatakarékos üzemeltetésű – „passzív házak” – 
építésének legfőbb célja az, hogy csökkentse a lakosság ener-
giafelhasználását.

Az ökoépítészet ugyanis alaposan végiggondolt, energia-
tudatos építészetekben gondolkodik. Alapfeltétele, hogy a 
szakértői tervezéstől kezdve ezt az elvet kövesse a kivitelezés 
befejezéséig.

Fűtését biomasszával oldják meg, a meleg vizet szolár rend-
szerrel biztosítják, az áramot szélkerékkel termelik, a szenny-
víz tisztítása pedig környezetkímélő vegyszerekkel történik. 

Passzív házaknak szigorú követelményeknek kell megfe-
lelniük. Az épület passzív, vagy is fűtő (illetve nyáron hűtő)-
rendszer alkalmazása nélkül, többletenergia befektetése 
nélkül, de mesterséges szellőztetéssel, a természetes adottsá-
gokat kihasználva teremti meg a komfortos lakás feltételeit. 
Ehhez a lakás éves energiaigénye kevesebb kell legyen, mint 
15 kWh/m2. 

Ez az érték kevesebb mint 10 százaléka egy hagyományos 
családi ház energiaigényének

Jelentős értékű energia illan el a rosszul záródó nyílászáró-
kon, s megy veszendőbe az épületek nem megfelelő szigete-
lése miatt.

 Az Európai Unió éppen a vészesen fogyó energia hatéko-
nyabb és takarékosabb felhasználása érdekében fogadta el 
2002-ben az épületek energetikai teljesítményének irányel-
vét, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy minimális ener-
giateljesítmény-követelményeket állapítsanak meg az új 
és nagyobb, már meglévő épületekre, és úgynevezett ener-
giatanúsítványt állítsanak ki róluk. 

Az épületeket olyan energiacímkével kell ellátni, amelyben 
feltüntetik az épület műszaki és energetikai paramétereit: hő-
termelését, hőszigeteltségének mértékét stb. 

Az épületek energetikai teljesítményéről szóló irányelv-
től az unió azt reméli, hogy évente legalább 1,5 százalékkal 
mérséklődik a lakossági energiafelhasználás, ugyanakkor a fű-
téssel évente 82 millió tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a 
levegőbe.

 A szabályozásnak elvileg 2006. január 4-éig kötelező ér-
vénnyel életbe kellett volna lépnie az unió új tagállamaiban, 
de az új tagok egy ideig mentességet kaptak.

 Használt lakások esetében Magyarország 2009-ig ka-
pott haladékot, tehát még eddig lehet energiatanúsítvány 
nélkül használt lakást értékesíteni-vásárolni.

Szeretettel ajánlom figyelmükbe a lap cikkeit, melyeket 
szakembereink gondosan állítottak össze.

A Szerkesztő
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Az állandóan emelkedő nyersanyag árak, és az igé-
nyek növekedéséből adódóan szűkülő forrásoknak 
köszönhetően egyre nagyobb az igény az innova-

tív, jövőorientált épületgépészeti megoldásokra. Egy épület 
esetében nem csak az energia-megtakarításra, és az alacsony 
üzemeltetési költségekre kell gondolnunk, hanem egyre fon-
tosabb szempont az épület nyújtotta komfort, mely sok eset-
ben csak a beüzemelés után válik érzékelhetővé. Az energia 
hatékony előállítását, tárolását és felhasználását, nem az 
egyes részegységek (kollektor, kazán, hőszivattyú, tároló, fű-
tési-hűtési rendszer) fogják biztosítani, hanem az ezek kombi-
nációjából kialakított komplett rendszermegoldások. 

A Marbe Kft. 2002-től az ország egész területén aktívan 
közreműködik az energia-hatékony és a megfelelő komfortot 
biztosító rendszerek kialakításában. 

Szolár rendszerek, hõszivattyúk, napelemek, 
faelgázosító kazánok, felületfûtési és melegvíz 
készítõ rendszerek, épületgépészeti automatika

Szolár rendszerek esetében a napkollektorokból nyert energi-
át a rétegtöltő egységgel juttatjuk a tárolóba. A tároló töltésé-
nél mindig a töltési hőmérséklettel megegyező hőmérsékletű 
rétegbe visszük be a nyert energiát. A rétegtöltő egység és a 
rétegtároló működését jól mutatja, hogy lehűlt tároló és meg-
felelő erősségű napsugárzás esetén, ~10–15 perc működési 
idő után folyamatos használati melegvíz elvétel lehetséges.  

Napelemek alkalmazásával az épület villamos-energia el-
látása oldható meg. Hőszivattyús fűtési rendszerrel kombinál-
va a termikus energia felhasználási költségeinket tudjuk éves 
szinten akár nullára csökkenteni.

Hőszivattyúkkal monovalens módon tudjuk biztosítani 
az épületek használati melegvíz ellátását, fűtését és hűtését. 
Alkalmazásukkal komfortos, környezetbarát, és energiataka-
rékos üzemeltetést biztosíthatunk.  

Faelgázosító kazánokkal már 90–95%-os tüzeléstechni-
kai hatásfokot tudunk elérni, mely a vezetékes gázhoz képest 
~40–45%-os fűtési költség megtakarítást eredményezhet. 

Rendszereink fő alkotóeleme az energia tárolására szol-
gáló fűtési rétegtároló. A rétegtároló tulajdonsága, hogy a víz 

hőmérsékleti rétegződését sajátos 
belső kialakításával mesterségesen 
segíti elő. Alkalmazásukkal a kü-
lönböző hőmérsékleten működő 
energia-termelők (napkollektor, 
hőszivattyú, gáz-, és faelgázosító 
kazán, stb.) és fogyasztók (radiá-
toros és felületfűtési rendszerek, 
használati melegvíz felhasználás) 
optimálisan kapcsolhatók össze. 
Rétegtároló alkalmazásával a tel-
jes fűtési rendszer hatásfokát akár 
15–20%-kal is növelhetjük, mely 
azonos mértékű energiaköltség 
csökkenést eredményez. 

A melegvíz elvétel egy ún. melegvíz készítő modullal tör-
ténik, mely szintén a tárolóban kialakult hőmérsékleti réteg-
ződést hivatott fenntartani. Ezzel a megoldással a használati 
melegvíz készítést higiénikusan és szabályozott hőmérséklettel 
valósíthatjuk meg. Nem alakulhat ki legionella fertőzöttség.

A felületfűtési rendszerek ideálisan kapcsolhatók a felso-
rolt hőtermelő berendezésekhez, az említett rétegtárolóval. Az 

alacsony fűtési vízhőmér-
sékletből adódóan nap-
kollektoros rend  szerrel 
kombinálva a fűtési költ-
ségek akár 50%-át is meg 
tudjuk takarítani. Nyári 
időszakban a felületfűtés 
hűtésre is alkalmazható. 
A padló-, fal-, és mennye-
zetfűtés-hűtés, valamint 
a szerkezet temperálás az 

energia felhasználás egyik leghatékonyabb módját biztosítják. 
Az alkalmazási lehetőségek nagy szabadságfokot tesznek lehe-
tővé biztosítva ezzel az egyedi igény szerinti fűtő-hűtő felületek 
kialakítását.

Az Épületgépészeti automatika a felsorolt hőtermelő és 
hőhasznosító rendszerek működését hangolja össze. Alkal-
mazásával további energia megtakarítás érhető el, mely éves 
szinten a fűtési és hűtési költségek 5–6%-át is elérheti.

Alternatív energiát hasznosító rendszerek

Iroda: XI. ker. Bartók Béla út 152/H.
Telefon: +36-1/371-00-48 • Tel./fax: +36-1/371-00-49
E-mail: marbe@marbe.hu
Internet: www.marbe.hu

Az EKS 3000 síkkollektor mûködési elve és funkciói/
jelentõsége

Ökológiai problémáink és környezetünk jelenlegi álla-
potát a foszílis tüzelőanyagok (minden meg nem újuló 
energiaforrás) használata okozza. 

Csak tőlünk függ, hogy milyen nagy hatással vannak a 
jövőnkre saját cselekedeteink és viselkedésünk.

...Mindenki nagyon jól tudja.

Napenergia felhasználása
– TWh terawattóra 1 TW = 1000 millió W
– Évente 180 000 TW energia érkezik Földünkre a Napról
–  Évi fogyasztásunk csak 13TW. Évi fogyasztásunkat a nap 

pár óra alatt eljuttatja hozzánk
–  Magyarországon a napsugárzás (derült időben) eléri a 

1700–2100 órát évente 1 m2-re évente 950–1150 KWh 
energia esik

– Az energia több mint 30%-a visszaverődik
– A napkollektorok hatásosan kihasználják a napenergiát
– Derült időben 1000 W/m2

– Felhős időben 600 W/m2

– Borult időben 300 W/m2

 – Teljesen borult időben 100–300 W/m2

– A síkkollektorok borult időben is műkődnek és termelnek

Napkollektoros rendszer
A napkollektoros rendszer alapelve:
1. napkollektor
2. tágulási tartály
3. melegvíz-tartály vagy puffertároló
4. használati hidegvíz bevezetés
5. gázkazán
6. falfűtés
7. talajfűtés
8. használati meleg víz hálózat

Hideg hőátadó fagyálló folyadék
  –  A keringető szivattyú biztosítja a fagyálló folyadék kerin-

gését
–  Maximális üzemi nyomás 10 bar
–  Maximális hőmérséklet üresjáratban 200 °C

Az abszorber melegíti a hőátadó fagyálló folyadékot
–  Meleg hőátadó fagyálló folyadék
–  A meleg hőátadó fagyálló folyadék átadja a felvett hőt a 

hőcserélőben (melegvíz-tartály) a használati hidegvíznek
–  Az EKS 3000 napkollektor teljes hatásfoka 88%
–  Az EKS 3000 napkollektoros rendszer megtakarítja az Ön 

vízmelegítési költségeinek 80%-át

A kollektorok dőlésszöge
A kollektorok dőlésszögének kiválasztása az évszaktól és fel-
használástól függően.
–  Egész évi üzemeltetés; dőlésszög 45°
–  Vízmelegítés, medencevíz fűtés, fűtés és temperálás
–  Nyári üzemeltetés dőlésszög ~25°
–  Vízmelegítés és medencevíz fűtés
–  Téli üzemeltetés dőlésszög ~60°
–  Fűtés és temperálás
A napkollektorok dőlésszöge tartósan beállított az alumínium 
tartószerkezet segítségével vagy adott a tető dőlésszögével.

A napkollektorok tájolása
Mérsékelt elhajlás esetén a déli iránytól a hatásfok csökkené-
se minimális hatásfok csökkenése (%), a tájékozódási irány 
elhajlása a déli iránytól (°)

Tipikus alkalmazási területek
Az EKS 3000 típusú szelektív síkkollektor a közvetlen és a 
szórt napsugárzás egész éven át történő hasznosítására szol-
gál. A korszerű szerkezet, a napenergia-hasznosításban töme-
gesen kipróbált technológia garantálja a termék minőségét, 
hosszú élettartamát és kiváló hatásfokát.

Célja medencék és használati meleg víz tartályok vizének 
közvetett felmelegítése, épületek és objektumok temperálása, 
és kiegészítő fűtése.

Konstrukció
Nagyméretű kompakt, préselt kád hőidak, technológiai át-
menetek és kötések nélkül. Belső felületén prizmás edzett 
záróüveg, és az abszorber felületére galvanizált szelektív hő-
elnyelő bevonat együtt biztosítják, hogy az elnyelt hőenergia 
minél kisebb része sugárzódhasson vissza a szabadba. A kád 
mélysége nagytérfogatú szigetelés elhelyezését teszi lehető-
vé, és ezzel növeli a hő felhalmozódását az átmeneti, kedve-
zőtlen feltételek mellett. Az abszorber konstrukciója biztosítja 
az egyes abszorpciós lemezek és a csőkígyó közötti tökéletes 
hőátadást a teljes üzemi-hőmérséklet tartományban.

Gondos tervezés és kiváló minőségű megmunkálás bizto-
sítja a hosszú élettartamot, megbízható működést.

Működési elv
A napsugarak a síkkollektor különleges szolár üvege alatt 
elhelyezett abszorpciós felületén elnyelődnek, miközben a 
napenergia hőenergiává alakul át A hőt, a gyűjtőcsövekben 
áramoltatott fagyálló-víz keverékkel, elvezetik az abszorpciós 
felületről egy hőcserélőbe, ahol a hőenergia átadódik a felhal-
mozására szolgáló, víztöltésű szekunder körnek. Az évszakok 
rendszeres változása, és az egyes napok napfényes óráinak 
különböző hossza miatt szükséges, hogy ezt a hőenergiát ha-
tékony módon összegyűjtsük és eltároljuk. 

Energia és környezetünk
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A szerkezetük szerint létezik polikristály, monokristály 
vagy amorf napelem. Ezek hatásfoka és ára eltérő. 

A termelt energia egyenáram formájában áll rendelke-
zésre, ezt kétféle módon lehet hasznosítani. Az egyenáram 
közvetlenül akkumulátorokba tárolható, és ezekből akár 
alacsony feszültségen akár átalakítva magasabb feszült-
ségre bármilyen fogyasztó üzemeltethető. Ezt a módszert 
sziget üzemű felhasználásnak nevezik és. A másik egyszerűbb 
és a gyakorlatban beváltabb módszer az egyenáram közvet-
len váltóárammá alakítása és ennek hálózatba történő visz-
szatáplálása. Ez a módszer évek óta igen nagy sikernek örvend 
nyugat Európában köszönhetően a környezettudatos gondol-
kodásnak. 

Az egyre érzékelhetőbb gazdasági válságban az energia 
előállítás biztos befektetésnek bizonyul. A gyakorlatban a 
legegyszerűbb elektromos energia előállítás a napelemekkel 
történik. A napelemes rendszernek számos előnye mellett 
egyedüli hátránya a napenergiától történő függőség. Ezzel 
szemben egyszeri beruházási költséggel, karbantartás mente-
sen 30 évig garantált az energia előállítás. Az elmúlt néhány 
év alatt számos országban felismerték a napelemekben rejlő 
lehetőségeket. Külön ágazat épült fel a napelemek gyártá-
sára szakosodva és ezzel egyidejűleg megszülettek azok 
a szabályozások, melyek lehetővé teszik a napelemekkel 
termelt elektromos energia hálózatba történő visszatáplá-
lását és kedvező áron történő felvásárlását. Ebben a folya-
matban a bankok is jelentős szerepet vállalnak fel. A rendszer 
telepítését állami forrásokból támogatják és a bankok megfi-
nanszírozzák a telepítés további költségeit. A hálózatba visz-
szatáplált energiát az áramszolgáltató állami támogatással a 
hagyományos módon előállított energia árához képest légy-
egesen magasabb áron vásárolja vissza. A rendszer tulajdono-
sa a termelt energia árából néhány év alatt letörleszti a banki 
kölcsönt és ezt követően évtizedekig biztosított számára egy 
biztos jövedelem. 

A napelemek teljesen környezetbarát módon készülnek, a 
több évtizedes működés során nem bocsájtanak ki szennye-
ződést, zajt, sőt még karbantartást sem igényelnek. 

A napelemes rendszerek méretezése és kiépítése szakér-
telmet és tapasztalatot igényel, érdemes tehát körültekin-
tően kiválasztani a megfelelő forgalmazót és kivitelezőt.

www.wagnersolar.hu

A mindennapi életben egyre gyakrabban hallunk a meg-
újuló energiaforrásokról. A szó hallatán sokak számára 
a napkollektorok, a hőszivattyúk esetleg a pellet nevű 
fűtőanyag jut eszébe, mert ezek az ismertebbek. A nap-
elemek Magyarországon még kevésbé használtak annak 
ellenére, hogy több gyárral is büszkélkedhetünk. A nap-
elemek gyártása fejlett technológiát igényel és viszony-
lag magas az előállítási költségük.

A napelemek működése egyszerű. Ezek olyan szilárdtest 
eszközök, amelyek a fénysugárzás energiáját közvetlenül vil-
lamos energiává alakítják át. Az energiaátalakítás alapja az, 
hogy a fény, elnyelődése során mozgásképes töltött részecs-
kéket generálódnak. A napelem fő alkotóeleme a szilícium, 
amely a természetben bőséggel található anyag. A szilícium 
kristályból álló félvezető alaplemez foszfor és bór atomokkal 
dúsított. A nap elektromágneses sugárzása a félvezetőben 
szabad töltéshordozókat hoz létre, amelyek hatására a nap-
elem fémelektródáin feszültségkülönbség keletkezik. Az áram 
nagyságát a keletkezett szabad töltéshordozók száma hatá-
rozza meg, a feszültség pedig az alapanyag jellegétől függ.

Napelem a jövõ energiaforrása? Minden bizonnyal az!
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Napjainkban egyre gyakrabban hallani az energiata ka-
ré kosság fontosságáról, mind környezetvédelmi, mind 
anyagi okokból. A fosszilis energiahordozók árának vár-
ható nagyarányú növekedése is a takarékosság felé vezeti 
a felhasználókat, de egyre többen vannak a környezet tu-
datos gondolkodású fogyasztók is, akiknek a környezet-
védelem is fontos.

Ha azt vizsgáljuk, milyen területen érdemes a napenergiát 
felhasználnunk, érdemes egy pillantást vetni az alábbi ábrára, 
amely a lakossági háztartási energiafelhasználás megoszlását 
szemlélteti:

Jelen írásunkban a szoláris energia felhasználást csak a hő-
termelési oldalról vizsgáljuk, a fotovoltaikus (villamos) felhasz-
nálási lehetőségeket nem. Mint az a vizsgálatokból kiderült, 
a háztartások energiafelhasználásának közel 90%-át teszi ki 
a fűtés és meleg víz előállítás, tehát érdemes ezekre a terüle-
tekre koncentrálni. A fűtési energia csökkentésében a megúju-
ló energiaforrások közül a napkollektorok alkalmazása köny-
nyen kivitelezhető és kézenfekvő lehetőségnek tűnik. Ebben az 
esetben érdemes alacsony hőmérsékletű, tehát 100 %-ban su-
gárzó fűtési rendszerben gondolkodni, mivel a fűtési  szezonban 
az alacsony napsütéses órák száma miatt relatív kevés ener-
giát tudunk befogni. A napkollektoros fűtésrásegítés minden 
esetben fűtési visszatérő vízhőmérséklet emelést jelent. Rend-
szerkialakítás szempontjából egy puffer tárolót kell beépíteni, 
amely napközben gyűjti a hőenergiát, amit azután felhasznál-
hat a fűtési rendszer. Javasolt külső hőmérséklet függvényében 
működő szabályozást és kevert fűtési köröket alkalmazni, ami 
mindig a megfelelő előremenő vízhőmérsékletet állítja be a 
fűtési rendszer számára, így elkerülhető az esetleges túlfűtés 
egy magas hőmérsékletű puffer tároló esetén, pl. egy napsüté-
ses tavaszi napon. Napkollektoros fűtésrásegítéskor a fedezeti 
hányad kb. 15 –40%, ami azt jelenti, hogy a teljes fűtési ener-
giaráfordításnak 15–40%-át tudja fedezni a napkollektoros 
rendszer, így relatív nagy kollektor,felület szükséges a megfe-
lelő eredmény elérése érdekében. Figyelembe kell venni azon-
ban azt, hogy nagy kollektor felület nyári időszakban jelentős 
mennyiségű hőt termel és ezt fel kell tudni használni, tehát 
megfelelő hőfogyasztót kell biztosítani. Ilyen felhasználási 
 terület pl. a medencefűtés.

Mint azt a bevezetőben már láthattuk, a második legna-
gyobb „tortaszelet” a HMV termelés energiaigénye. A háztar-
tások jellemzően földgázt vagy villamos energiát használnak 
a HMV előállítására. Mindkét esetben van lehetőség a nap-
kollektorok alkalmazására. Amennyiben meglévő rendszert 
egészítünk ki (pl. villanybojler, kéményes gázbojler), egy nap-
kollektorral fűtött előfűtő tartállyal sorba kötve megoldható 
az energiatakarékos HMV készítés. A másik eset, amikor új 
rendszert építünk ki. Ekkor háztartási méretekben rendszerint 
olyan szolár HMV tárolót alkalmazunk, amelyben két hőcse-
rélő van. Figyelembe véve, hogy HMV igény teljes évben van, 
szemben a fűtési igénnyel, a fedezeti hányad akár 60–65% is 
lehet éves viszonylatban. A nyári melegvíz igény szinte teljes 
mértékben fedezhető a napkollektorok segítségével. Távfűté-
ses társasházak esetén pl. jó lehetőséget nyújt a HMV rásegí-
tésre, így jelentős energia- és költségmegtakarítás érhető el.

Fontos az alkalmazásnak megfelelő kollektor típus helyes 
megválasztása is, hiszen a piacon nagyon széles a gyártmá-
nyok választéka. A kollektorok két nagy csoportba sorolha-
tóak: sík kollektorok és vákuum-csöves kollektorok. Mindkét 
csoportban vannak alacsonyabb és magasabb hozamú típu-
sok, így nem lehet egyértelműen kimondani, hogy melyik a 
jobb. Vannak pl. sík kollektorok, amik speciális kialakításuknak 
köszönhetően teljesítményükben felülmúlnak vákuumcsöves 
kollektorokat is. Jól hasznosítják a szórt sugárzást (pl. borult 
időben), viszont jobban ellenállnak az időjárás viszontagsá-
gainak és szerelési szempontból egyszerűbb a kivitelezésük 
(pl. Junkers FKT sorozat). Ezek a kollektorok kiválóan alkalma-
sak akár fűtésrásegítés kialakítására is. Ráadásul a kollektor 
csak egy rendszer elem, nagyon sok múlik a rendszer többi 
elemén is, mint pl. a szabályozón, hogy mennyire tud együtt 
működni a kazán szabályozásával. Rendszerben érdemes tehát 
gondolkodni, mert így biztosítható az összehangolt működés 
és a hosszútávon gazdaságosabb üzemeltetés.

A napkollektorok hozzájárulnak az energiatakarékosság-
hoz, tehát beruházásuk egyfajta befektetés, aminek már 
attól a pillanattól van hozama, amint azt üzembe helyezték 
és használják. Sokakban felmerül a kérdés: mennyi a megté-
rülési ideje ennek vagy annak a rendszernek? 

A megtérülési idő többek közt függ a rendszer kialakítá-
sától és a kiváltásra szánt energiahordozótól is, de az biztos, 
hogy a várható élettartam jelentősen magasabb, mint a meg-
térülési idő.

Kérje ingyenes tanácsadásunkat és bővebb információért 
forduljon hozzánk bizalommal!

Környezettudatos energiatakarékosság

Háztartások százalékos energiafelhasználása 

Fûtés 
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Világítás
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HMV
10%

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 120.
Gróman Attila
attila.groman@hu.bosch.com

A Spring Solar Kft 2003 áprilisában történt megalakulá-
sa óta gyárt és forgalmaz saját tervezésű, vákuumcsöves 
napkollektorokat. A cég folyamatosan bővül és szélesíti 
termék pallettáját. Mára tevékenységi köre is nemzetkö-
zinek mondható, hiszen képviselettel rendelkezik Olasz-
országban és Romániában is. A Spring Solar Kft egyetlen 
magyar gyártóként rendszeresen részt vesz Európa leg-
jelentősebb napenergia hasznosításra fókuszáló kiállítá-
sain, szakmai vásárain, így az évenként, Németországban 
megrendezésre kerülő Intersolar München kiállításon. 
A cég egyike azon kevés magyar napkollektor gyártók-
nak, akik rendelkeznek a nemzetközileg elismert, nap-
kollektorokat minősítő, svájci SPF Intézet (Solar Prüfung 
Forschung Institut) termék minősítésével.

A Spring Kollektorok jelenleg kétféle panel méretben kapha-
tók: 8-csöves (típus: SK8-CPC) és 12-csöves (típus SK12-CPC). 
Ezek a kollektorok a vákuumcsöves napkollektorok 
direkt átfolyású, ún. U-csöves, CPC tükör lemezzel 
ellátott, fagyálló, hőátadó közeggel működő típusát 
képviselik. Tehát nem keverendők össze, a manap-
ság itthon és külföldön is igen gyakori ún. heat pipe 
(hőcső) technológiával működő vákuumcsöves 
kollektorokkal. Az SK8-CPC és SK12-CPC kollekto-
rok Magyarországon és az országunkhoz hasonló 
éghajlatú országokban a legnagyobb éves energia-
hozamot képesek produkálni, más típusú kollekto-
rokkal szemben. Az éves energiahozam panelenkét, 
a panel méretétől függően, ideális esetben 1100-
1600 kWh/év között mozog. Ennek magyarázata a 
Spring kollektorok több pozitív jellemzőjében rejlik: 
a vákuum szigetelés, a kör abszorber felület, a vá-
kuumcsövek mögött elhelyezett CPC tükör lemez, 
az U-csöves, direkt átfolyású megoldás. A kollek-
torok kerete felület védelemmel ellátott (eloxált), 
rozsdamentes csavar kötésekkel rögzített alumíniumból készül. 
A CPC tükör lemezek is felület védelemmel vannak ellátva (PVD 

technológia). A Spring kollektorok a hazai és nemzetközi piacon 
is a prémium kategóriát képviselik. A Spring Solar Kft a kollek-
torokra 10 év garanciát ad.

A Spring Solar Kft Európa egyik legnagyobb szolár elekt-
ronika gyártójának, a német Steca cég termékeinek magyar-
országi disztribútora. Emellett német gyártmányú, szolár és 
puffer tároló tartályokat is forgalmaz.

A cég a napenergia hasznosításon belül egy különleges te-
rületen is megkezdte tevékenységét. Ez az Európában is új-
donságnak számító szolár-hűtés. 

A Spring Solar Kft a napkollektorok piacán tapasztalható, 
egyre növekvő hazai és külföldi igények kielégítése céljából 
folyamatosan bővíti mind itthoni, mind európai képvisele-
tét, ezért minőségi termékeinek forgalmazása céljából kép-
viselőket, partnereket keres. 

MINÕSÉGI MAGYAR napkollektor

Spring Solar Kft 
8111 Székesfehérvár-Jánosmajor ipari Park 20. épület 
Internet: www.springsolar.hu
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Élvezze a föld melegét
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Ha valaki napenergia alapú energiatakarékossági beruhá-
zásra szánja el magát, nem sok lehetősége van.  Vagy be-
szerzi a ma még méregdrága elektromos cellákat a hozzá 
való akkumulátorokkal, frekvenciaváltóval és egyebekkel, 
vagy pedig hőenergiát termel használati melegvízhez, ha 
esetleg több pénze van, fűtésrásegítés céljára. Bármelyik 
irány mellett dönt is a VEVŐ ( csupa nagy betűvel…), 
számtalan kereskedő és szolgáltató céget talál, ahonnan 
megvásárolhatja és be is építtetheti a kiválasztott esz-
közöket .

Én – kalandvágyból és szakmai kíváncsiságból - más utat vá-
lasztottam. Az általam tervezett és megépített berendezést 
tisztán fizikai alapon az alábbiak indokolják: 
–  Közismert, hogy a hagyományos napkollektorok felszere-

lésénél a legfőbb szempont a tájolás. Szakirodalmi adatok 
alapján gyakorlott technikusok megfelelően beállítják a jó-
nak vélt déli irányt és dőlés szöget, már persze ha van erre 
lehetőség, és nem kizárólag a háztető tájolása lesz a meg-
határozó, ha nincs más felszerelési hely. Azt hiszem, vitán 
felüli, hogy az ideális az lenne, ha mindig a napra merőlege-
sen állna a kollektor felület, ami ugye fizikailag lehetetlen, 
ha nem mozgatható a berendezés. Nos, az én készülékem – 
ami ráadásul egy kvázi-parabolikus optikai rendszer is egy-
ben – már csak a tükörelrendezések miatt is mozgatható, 
azaz mindig napirányba áll.

–  Talán kissé nehezebben elfogadható, de tapasztalataim sze-
rint a gyengébb teljesítményű, párán-szmogon megszóródó 
napsugárzást jobb hatásfokkal lehet elnyeletni, ha koncent-
rálom egy kisebb felületre. A hazai napenergia felhasználás 
legfőbb kerékkötője a megbízhatatlan időjárás, sajnos pont 
akkor nem süt eleget a nap, amikor kellene: őszel – télen 
– tavasszal… Ha azt a keveset koncentrálom egy kisebb, de 
jó kollektor felületre, akkor jobb hatásfokkal tudom elve-
zetni a keletkező hőt.

A fényképek magukért beszélnek. A tükörrendszer 104 db 
30×30cm-es hagyományos üvegtükörből áll. Visszaverő képes-
ség tekintetében jobb, mint bármilyen más beszerezhető tükör-
anyag (pl. fémlemez, stb.), jól tisztítható, kissé a kezelése nem 
egyszerű, de nálam bevált. A vázszerkezet egyszerű zártszelvény 
váz, ami sík rácsszerkezet, nem bonyolódtam bele a parabolikus 
acélszerkezet tervezésébe és gyártásába. Minden tükör egye-
dileg van fókuszra állítva, egy-egy tükör kb. akkora fényfoltot 
képez le, mint a mérete, így alakult ki a besugárzott felület.

A rendszer mozgatása – tekintettel a lehetőségeim korlá-
tozottságára – ablaktörlő motorokkal és kerékpárlánccal tör-
ténik. A hatalmas nyomatékáttétel miatt a kicsi teljesítményű 
motorok elegendőek és megbízhatóan végzik a dolgukat.

Mi az, ami megkeresi a Napot, és gondoskodik a követés-
ről? Nos, ez egy roppant egyszerű és szellemes elektronika, 
ami 4 db fotoellenállás jeléből következtet a Nap helyzetére 
és elegendő pontossággal követi a napi mozgását. Már két 
éve, hogy bekapcsoltam, és azóta csak áramszünet miatt volt, 
hogy leállt a rendszer.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi van, ha fúj a szél… Sze-
rencsére azt tapasztaltam, hogy a hézagos tükörfelület nem 
vitorlaként viselkedik, és kibírta a legnagyobb viharokat is ká-
rosodás nélkül.

A kollektor nagyon fontos eleme a rendszernek, mert ha-
talmas a hőkoncentráció a felületén. A mérete 1×1 m, de az 
elnyelő felület csak ennek a 80 %-a. Bizony még sok-sok dok-
tori disszertáció  fog születni e témában, ugyanis a koncentrált 
infravörös –  látható fény veszteségmentes elnyeletése nem 
egyszerű feladat. Valószínűleg a berendezésem hatásfokvesz-
teségéért javarészt ennek a tökéletlensége a felelős. A lehe-
tőségeim korlátozottak (finoman fejeztem ki azt, hogy a fej-
lesztésre fordítható pénzem matematikai értelemben véges 
szám…), ezért nem sikerült a tökéletes megoldásig eljutnom, 
bár a műszaki kivitel tulajdonképpen papíron a rendelkezé-
semre áll.

Ám a naperőműnek két oldala van, ha szabad így nevezni: 
az egyik maga a kültéri berendezés, a másik pedig maga a 
hőenergia felhasználása. Nos, egy 400 l-es hőtartályt készí-
tettem e célra, amiben egy Nap oldali hőcserélő betáplálja a 
meleget, egy-egy hőcserélő pedig a használati melegvíz elő-
melegítésére, illetve a fűtési kör ellátására szolgál.

Tapasztalataim működés közben:
–  A nyári hónapokban gyakorlatilag 2-3 órát működik napon-

ta, mivel relatíve csekély a hőenergia igényem, és 11 óra 
körül a tartály eléri a 70 fokot, ekkor a biztonsági automa-
tika elfordítja a rendszert. 

–  Átmeneti időszakban ( mint pl. a mostani is ) az egész napi 
működés – függően a külső hőmérséklettől – elegendő arra, 
hogy a fűtés is a tartályról menjen, és ha „ elfogy” a me-
leg, visszavált gázra. Kiugróan jó volt az április 2-a e szem-
pontból: folyamatos napsütés mellett gyakorlatilag alig volt 
gázfogyasztásom ( 1,8 m³ ), szemben a borult napok 8–10 
m³-vel.

–  A tél csapnivaló volt, hiszen a három tipikus téli hónap-
ban összesen volt kb. 140 napsütéses óra – ez hasznosítás 
szempontjából értékelhetelen.

A berendezés működik, termeli a meleget – én pedig vá-
rom, hogy drágább legyen a gáz…

Bővebb információt a www.kocskatamas.extra.hu hon-
lapon találhat a kedves olvasó. 

Naperõmû(?) – házilag…
Közvetlen hõleadás, amely a többi  rendszertõl 
megkülönbözteti.
A NEURA-szivattyú magasabb teljesítményt céloz meg 
alacsony energiafelhasználással, mivel egy NEURA-föld-
szivattyúnál a propán hűtőanyag közvetlenül a horizontá-
lis kollektorban cirkulál és felveszi az energiát. (közvetlen/
azonnali párolgás) Ennél fogva a hagyományos szonda szisz-
témához szükséges visszavezetőkörről ami  hőcserélőből és  
kompresszorból áll , a forradalmasított szivattyú lemond. 
Ez megemelkedett üzembiztonságot jelent, kevesebb alkat-
résszel, és egy kb. 15%-kal jobb hatásfokkal. A NEURA még 
tovább fokozza a hatásfokot, egy nagyvonalúan dimenzio-
nált belső hőcserélővel (maradék hőfelhasználás), és a fo-
kozat nélküli elektromos fordulatszámszámsz-abályozóval 
(PCS-Technik)

A közvetlen hőátadás elve

HAgyományoS SziSzTÉmA (SolE)

nEUrA TEcHnológiA

Nézze meg a NEURA  hõszivattyúit – mert megéri

PcS-TEcHniK,  A TEcHniKA lElKE.

A NEURA-Hőszivattyúknál egyedülálló az öntanuló hőszük-
ség let alkalmazkodás, a PCS (Power-Control-System) technkia. 
Ez op timalizálja a hőszivattyú vezetékeit a tényleges hő szük-
ségletnek megfelelően. A külső hőmérséklet változására a 
kompresszor fordulatszáma változik és igy alkalmazkodik a 
hőszivattyú a ház fűtéséhez. Így kíméli meg és növeli a szi-
vattyú élettartamát, hála a kompresszor csökkentett fordu-
latszámának.

A PcS technika előnyei:
–  Öntanuló hőszükséglet-alkalmazkodás a hőszükséglet opti-

málásához
  –  Egyenletes tér és padlóhőmérséklet
 –  Teljesítménynövekedés 60Hz-ig (120%)
–  Magasabb tömörítő/sűrítő-élettartam „csillapított indítás” 

által 
–  Fűtésköltségek csökkenése az alacsony áramfelhasználás 

által

EUroPA modell

Minden  NEURA-Hőszivattyú hűtőanyaggal van  töltve, üzem-
kész és  raklaprakészített.

Élvezze a föld melegét

Elérhetőségek
Elérhetőségek
Elérhetőségek
Elérhetőségek



HyperTherm®

10 Szakinfoépítészet  Energiatakarékos és passzív házak

Amit figyelembe kell venni az épület fűtésénél-hűtésénél

Energiatakarékos és passzív házak  Szakinfoépítészet 11

Hihetetlen, de igaz!
Zsebbe vágó és fájó kérdés minden család és cég 
éves költségvetésében a felhasznált energia ára.  
Mivel sem az energia ára, sem az energia ellátás bizton-
sága nem lehet teljesen garantált - mint a legutóbbi 
orosz-ukrán gázszállítási vitáknál láttuk – kulcskérdés, 
hogy minél kevesebb energiából  fûthessük ki té-
len és hûthessük ki nyáron házunkat. Nem mellékes 
emellett az így elérhető alacsony széndioxid kibocsá-
tás és a 90%-ban visszaforgatott EPS darálékból való 
környezetkímélő gazdaságos előállítás lehetősége sem. 
Ezt a világméretű törekvést szolgálja ki egy ameri-
kai innovatív technológia transzfer révén  2009-ben 
Mo-on bemutatkozó új HyperTherm® hõmátrix 
hõszigetelõanyag és építési technológia!

A HyperTherm® hőszigetelő anyag 100–300Kg/m3 faj-
súly tartományban igények szerint beállítható  hő, tűzgát-
lási és hangszigetelési paraméterekkel rendelkezik. Unikum 
a hőszigetelésben, hiszen homlokzatra, belső falakra, te-
tőtérbe, födémre, aljzatba és falszárító pinceszigetelésre 
egyaránt alkalmas. Kézzel  és géppel egyaránt vakolható 
minden új és régi építésű épületre akár utólagos hőszige-
telésként is. Megfelelő tartószerkezetek pl. acélprofil, tégla, 
pillérváz stb. esetén kitöltőfalazatként is alkalmazható. Jól 
gépesített technológiánkkal gyors bedolgozást és így magas 
élőmunka megtakarítást tesz lehetővé. Magas házak tetőtér 
beépítéseinél, acélvázas vagy egyéb tartókkal  ideális monolit 
hőszigetelő falazatot biztosít bent maradó gipszkarton, gipsz-
rost, OSB zsaluzattal. Feleslegessé teszi a daruk alkalmazását, 
hiszen egy 1,5” csövön feldolgozható akár 100 m magasra is.

A HyperTherm® hőmátrix hőszigetelő ideális anyag 
egy új piaci kategóriához az acélprofil vázas passzívház 
épületekhez, ami a passzívház építési költségeket elérhető 
árszintre szelidíti bárki számára. De megvalósítható vele az 
ősi kisméretű tömörtéglából épült passzívház is, ami a leg-
magasabb  élettani értékű életteret  tesz lehetővé alacsony 
költségszint mellett. Sőt bármilyen ház szükség esetén gaz-
daságosan passzívház szigeteltségi szintre is feljavítható 
vele, ideértve a házgyári panelépületeket is !

Mi olyat garantál az új generációs HyperTherm® 
hõmátrix szigetelés, amit sem egyszerre, sem külön-
kölön egyetlen más hõszigetelõ rendszer sem – ebben a 
minõségben és áron?

 1  A normál téglánál jobb páraáteresztést (mű=3,4-5) 
és igen  magas páratároló és lélegző képességet. 

 2  Állandó magas  valós hőszigeteltségi szintet a +70 °C és 
–50 °C tartományban a legnagyobb 99%-os  páratarta-
lom mellett is! Szemben más szigetelő anyagok  +10 °C 
fokon alacsony páratartalom melletti számított(!), 
elvi(!) mutatóival szemben. Ez a szigetelési stabilitás a 
HyperTherm®-et egyedülállóvá teszi. 

 3  Ezért 45–90%-os fűtési és klíma  rezsi  költségcsökke-
nést, azaz egyszóval az Ön negyed-rezsi megoldását, 
régi épületeknél is.

 4   Rétegvastagsággal arányosan korlátlanul növelhető 
utólagos hőszigetelést, akár a passzívház  feletti szige-
teltségi szintig! 

 5   Bármilyen falfelületű (fa, vas, beton, vályog, vegyes fa-
lazat ) épületen utólagosan alkalmazható, sőt vegyesen 
hozzáépítetteken is! Penészmentes életteret biztosít. 
Nem telepszik bele, rovar, rágcsáló, madár.

 6   37cm beépített vastagságban állandó  passzívház szi-
geteltséget ad magas páradiffúz tulajdonság, magas 
hőtükör képesség hanggátlás és éghetetlenség mellett 
– minden másnál  olcsóbban!

 7   Az utólagos  belső vakolható hőszigetelés lehetőségét  
falakra, plafonra  panelházakban, műemléképületekben 
vagy társasházak egyedi lakásaiban is a lakóközösség 
külön engedélye nélkül. 

 8   Utólagos állandó,  kiemelkedően hatékony és könnyű 
(100kg/m3) födémszigetelést tesz lehetővé régi gyenge 
fafödémeken is. 

 9   nem szívja magába a párát mint egy cellulózszigetelés. 
Mivel tömör, nincs benne párafeltöltődés mint a szálas 
szigetelőkben ezért a párazáró fólia használata szük-
ségtelen. Mivel fizikailag erős tapadó kapcsolatban van 
a szigetelt felülettel, nincs benne páratorlódás mint a 
polisztirol kiszellőztető rendszerek  légrésében. (Ami 
egyébként pont akkor rontja  le a gyakorlati hőszigete-
lési hatásfokot amikor arra legnagyobb szükség van – a  
téli párás időben.)
 A 10.  HyperTherm® szigetelésbe beletervezhető a har-
matpont így a fal teljesen száraz maradhat ami élet-
tartam növekedést garantál még üreges vékonyfalú 
tégláknál is! Nincs párás téglaátfagyás mint bizonyos 
rendszereknél.
 A polisztirol tábláénál 11.  4–5 × nagyobb szilárdságot: 
0,15–1 N/mm2 (ezért kerékpár, szerszám, nekitá-
masztható, a gyerekek sem tudnak kárt tenni benne), 
és  polisztirol táblához képest 2 × jobb hangszigetelést 
biztosít.
 12.   Biztosítja az  acélvázas könnyű önhordó tetőtér beépítés 
lehetőségét magas belvárosi házakhoz, akár passzívház 
szintű vagy a feletti  hőszigeteltségi szintig kiemelke-
dő páradiffúzitás mellett. Pumpálható ezért a beépítés 
gyors, tiszta, csendes és olcsó. Téglafallal azonos hőér-
zetet és magas hőállandóságot biztosít  télen-nyáron, 
egy tőtérben is!!!!!
 Több kategóriás energiaosztály ugrást tesz lehetővé13.   régi 
épületeken is – az alkalmazási helytől függetlenül lé-
nyegesen jobb páratechnikai mutatók mellett,  mint az 
eddig ismert rendszerek bármelyike. 

A HyperTherm® ma a piacon kapható leggazdaságo-
sabb és leggyorsabban bedolgozható állandóan magas stabil 
hőszigetelési értékű páradiffúz hőszigetelő és szinte éghetet-
len anyag – bármilyen ház tökéletes szigetelésére. Ne higgye, 
el próbálja ki! Kérjen ingyenes helyszíni felmérést és kivitele-
zési ajánlatot.

Elérhetőségünk:
www.hyperthermholding.com
HyperTherm Zrt
1172 Bp. XII. u. 11.
info@hyperthermholding.com, 
T/F:258-71-62, M: 06-30-96-1234-2

HyperTherm® – hõhíd mentes, páradiffúz, éghetetlen, és egybefüggõ 
passzívház szigetelés már 37 cm vastagságú HyperTherm® falazattal ! 

Ha az ember építkezni kezd sok összetevőt át kell gondol-
nia. Számot kell vetnie az anyagi lehe tő ségeivel, de nem 
szabad szem elől tévesztenei a hőszigetelés fontosságát.

A jó épület ismérve a kellemes hőérzet, és az alacsony 
üzemeltetési költség.

Az első az épület helyiségenkénti hőszükségletének és 
hőterhelésének meghatározása. Fontos figyelni a fajlagos 
hőveszteség mérőszámaira, mert itt vesszük észre, hogy a 
szerkezet hőszigetelése megfelelő-e. Ne elégedjünk meg az-
zal, hogy az építész tervező az épület hőigényét megha-
tározza, és nyilatkozik arról, hogy az építendő 
épület az energetikai szabványnak megfelel.

Ha a szigetelésre többet áldozunk, kevesebbet 
fogunk fizetni a gépésznek, mert egy jobban szi-
getelt épületbe kevesebb hőleadó, kisebb kazán 
stb. kell.  Ezzel kisebb lesz az üzemeltetési költ-
ségünk is. Ha sok a hőleadó, az kidobott pénz, ha 
kevés akkor fázunk.

Ma sok cég díjmentesen elvégzi a szükséges 
számításokat, és megrendelés esetén ezeket ren-
delkezésre is bocsájtja. (Természetesen a családi 
ház kategória esetén)

A kellemes hőérzet, a gazdaságos fűtés alapkö-
vetelménye a fal-, vagy mennyezetfűtés, mellékhelyiségekben 
pedig a padlófűtés.

A mennyezetfűtést a szerkezet építésekor, ha monolit 
födém készül, el kell helyezni a zsaluzaton, természetesen 
helyiségenként. Ezután következik a vasszerelés és a betono-
zás. Ezzel a módszerrel készült mennyezetfűtést, utólag nem 
kell vakolni, a zsalu lebontása után glettelhető és festhető.

Fal- vagy mennyezetfűtés alkalmas a helyiségek hűté-
sére is.

A hűtővíz hőmérsékletének megvan a megengedett hő-
mérséklete, túl hideg vízzel történő hűtés esetén páraki-
csapódás jelentkezik. Gondoljunk egy pohárra, ha hideg vizet 
töltünk bele, akkor a pohár kívül is nedves lesz.

A hűtővíz hőmérséklete függ a levegő páratartalmától. 
Minél kisebb a páratartalom, annál alacsonyabb lehet a hű-
tővíz hőmérséklete. Emiatt hűtésre méretezés esetén, a hűtés 
miatt beépített csövek, általában a fűtéshez is elegendőek. 
Ezért sem érdemes a lakóhelyiségekbe padlófűtést tervezni. 
Sokan mondják, hogy a padlófűtést mindenképpen kérik, 
mert félnek hogy fázni fog a lábuk. Ezt a tapasztalatot régi 
vagy rosszul szigetelt lakásokban szerezték. A talajjal érintke-
ző padlót különösen le kell szigetelni. Ma is találkozunk olyan 
tervekkel ahol 3–4 cm vastag szigetelés kerül a fűtetlen pince 
fölötti, vagy a pince nélküli alsó szint padlójába. Ennek a dup-
lája szükséges, főleg, ha valaki padlófűtést szeretne. A pad-
lófűtés hiánya miatt nem fog fázni a lábunk, de nem is a földet 
fogjuk fűteni, ami többletkiadásba kerül.

A nyílászáróknál nagy üvegfelületek esetén, mindenképp 
indokolt a három rétegű üvegezés. 

Az épületek másik gyenge pontja a koszorúk és az át-
hidalók. Különös gondot fordítsunk ezek hőszigetelésére. 
Llegmelegebb mindig a mennyezet alatt van, (különösen ra-
diátoros fűtés esetén) A beépített anyagok közül a legjobb 
hővezető a beton. A beton fődém körül a koszorú a téglafalra 
fekszik fel, tehát itt hiányzik a tégla hőszigetelő képessége. 

Sok esetben a hőhidak miatt, a koszorú környékén a sarokban 
a penész is megjelenik.

A külső falakra vagy a mennyezetre szerelt fűtés meg-
szünteti a falak hideg sugárzását, ami a kellemetlen hőérzet 
okozója. Akár radiátor, akár padlófűtés esetén a falszerkezet 
átmelegedése, ami a komfortérzet elsődleges meghatározója, 
sok órába, esetleg napba kerül.

A nagy felületű fűtés esetén a helyiség minden pontján 
azonos hőmérséklet lesz. A fal- vagy mennyezetfűtés ala-
csony fűtővíz hőmérséklettel üzemel, sugárzó jellege miatt 
nem a levegőt melegíti. Ennél a fűtésnél legkisebb a lég-
mozgás és a pormozgás.

A falfűtés minden energiatakarékos, vagy megújuló 
energiát hasznosító hőtermelőhöz a legjobban illeszthető. 
Gondolok a kondenzációs kazánra, a napkollektorra, a hő-
szivattyúra.

Ezek a berendezések ma még meglehetősen drágák, a 
családok többsége nem tudja megfizetni őket, de elter-
jedésükkel arányosan olcsóbbak lesznek. Az Európai Unió 
szerencsésebb országaiban jobban segíti az állam az elter-
jedésüket, lehet, hogy ezt egyszer mi is megérjük.

Ezek a berendezések azon túl, hogy energiatakarékosak, biz-
tonságosabbak, mint a megszokott hagyományos kazánok. 

A zárt égésterű kazánoknál nem kell tartani a szénmon-
oxid mérgezéstől. A füstgáz ventilátor segítségével távozik, 
a levegőt épületen kívülröl szívják. A hószivattyú esetén 
nincs füstgázveszély a gáz nem tud felrobbanni. 

A szellőztetés is nagyon fontos tényező!. Nagyon sok me-
leget veszítünk el, ha az ablakok nyitásával szellőztetünk. A ma 
kapható keresztáramú hőcserélővel ellátott szellőz tető be-
rendezések, a kidobott levegő 80 %-át visszanyerik. 

Lakóházainkat úgy kell megépíteni, hogy ha eljön az az idő, 
amikor az energiaárak már nagyon magasba szöknek, módunk 
legyen utólag bontási munkák nélkül a berendezéseket be-
szerelni.

Ez nem jelent nagy többletköltséget, csak odafigyelést 
igényel.

További megtakarítások érhetők el az átgondolt vezér-
léssel. Lehetőség van helyiségenkénti termosztátok felszere-
lésére. A termosztátok segítségével, szokásainkhoz igazodó 
hőmérsékletet programozhatunk be. Egy fok hőmérséklet-
csökkentés kb 5–6% energiamegtakarítást eredményez.

Amit figyelembe kell venni az épület fûtésénél-hûtésénél

Fáy Jenő
Falfűtés Rendszer Kft 
2049 Diósd, Hegyalja út 34.
info@qualitherm.hu
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Épületeink energiafogyasztása
Napjainkban szinte minden ember tisztában van azzal, hogy a 
mennyit fogyaszt az autója száz kilométeren, de teljesen más 
a helyzet akkor, ha lakásának energiafogyasztásáról kérdezzük. 
Sajnos ez a helyzet betudható a korábbi alacsony energiaárak-
nak és az energiatudatosságot mellőző gondolkodásmódnak. 
Németországnak is szembesülnie kellett a helyzettel, ezért 
megpróbálták az otthonokat érintő műszaki paramétereket 
mindenki számára érthető formába önteni, mellyel megköny-
nyíthető a megfelelő szemléletmód bevezetése a köztudat-
ba. Sajnos országunkat ismét a végletek jellemzik, így csak a 
szinte „elérhetetlen” passzívház és az elavult, leromlott álla-
potú lakásállomány jelenik meg (esetleg az új építés során az 
előírásokat éppen teljesítő).  Az új építés minimális elvárásai, 
amely a meglévő épületállomány jellemzőihez képest szigo-
rúnak tekinthető és a passzívház elvárások közötti  távolság 
indokolttá teszi több virtuális szint kialakítását.

Mennyit is fogyaszt a lakásunk „365”-ön?
Rendkívül fontos, hogy tegyük érthetővé épületeink energia-
fogyasztását mindenki számára! Legyünk őszinték és lássuk 
be, hogy a kWh/m2a -ben megadott energiaszükséglet ne-
hezen megfogható és megérthető, ezért célszerű érthetőbb 
fogalmak bevezetése.

Fűtési energiaszintek alakulása németországban

Németországban jellemzően használt fűtőolaj egyenérték 
egy jó megközelítést eredményezhet, mivel 1 liter (~ 0,75 
m3 gáz) elégetésével nyerhető energia 10 kWh. Ezen ösz-
szefüggés alapján látható, hogy az első generációs alacsony 
energia szintű épületek fogyasztása max. 7 liter/négyzetméter 
(5,25 m3), a második generációé max. 4 liter (3 m3) és a pasz-
szívházaké max. 1,5 liter (1,1 m3).

Ezt egy egyszerű példán megjelenítve:
Adott 100 m2 lakóterű épületben a 7-literes szint 700 liter 
(525 m3 gáz), a 4 literes 400 liter (3 m3 gáz) és 1,5 literes 150 
liter fűtőolaj (110 m3 gáz) felhasználást eredményez.

Milyen épületet építsünk vagy a felújítás során 
mely szintet érjük el?

A végletes gondolkodás következményeként elhangzik, hogy 
új épület építés célja legyen a passzívház, míg a felújítás so-
rán elkészült homlokzati hőszigetelő rendszerek csak 5-6 cm 
vastagságú polisztirol szigetelést tartalmaznak. Talán a legjobb 

megközelítés az lehet, ha figyelembe vesszük az épülettípus 
sajátosságait és a gazdaságosság határait, így kiválasztva az 
optimális megoldást. Az energia- és környezettudatosság egyik 
legnagyobb ellensége lehet, ha figyelmen kívül hagyjuk az 
emberek számára kézzelfogható előnyöket, például a felújítás 
költségei és a gázszámlában mutatkozó megtakarítás aránya.

A BASF Németországban ezen helyzet megoldásaként hoz-
ta létre tanácsadó cégét a Luwoge-Consult-ot, mely elsődle-
ges feladata volt a saját épületállomány felújításának ill. épí-
tésének megalapozása. A munkák során a környezetvédelmi 
szempontok mellett a gazdaságosság is fontos szerepet ját-
szott, melyek minden egyes épületnél mások és mások.

Energiafelhasználás elemzése

A co
2
 kibocsátás változása

gazdaságossági optimum keresése a bekerülési költség, 
energiaszint és az energiaár változás függvényében.
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Felújított és új építésõ  
BASF épületek Ludwigshafenben

6-literes épület (1892-ben épült) felújítás

A felújítás különlegessége a speciális belső hőszigetelés Neo-
porral, napkollektorok alkalmazása.

3 literes épület (1930-ban épült) felújítás

3-rétegű üvegezés, fűtőfólia az ablakok belső felületén, árnyé-
kolás, a homlokzat hőszigetelése 20 cm vastagságú Neoporral 
készült.

0-literes önellátó épület (1960-ban épült) felújítás

A napkollektorok a homlokzaton, az elektromos áramot ter-
melő napelemek pedig a tetőn kerültek elhelyezésre, nagy ha-
tásfokú hővisszanyerés a szellőzőrendszerben

1-literes passzív lakóházak (új építés)

A blokkok közös fűtőberendezéssel rendelkeznek, a tetőszige-
telés 60 cm Neoporból készült.

Új generációs hõszigetelõ anyagok
A BASF hatvan éve van jelen szigetelőhabok (hőszigetelés, 
hangszigetelés, tűzvédelem) alapanyag- és késztermék gyár-
tójaként. 

A modern Neopor® szigetelőanyagot a normál polisztriolhoz 
hasonlóan habosítják, és habtömböket, táblákat és formázott 
elemeket készítenek belőle.

A döntő különbség az ezüstszürke színben rejlik, amely 
szabad szemmel is felismerhető: a Neopor® esetében grafitot 
kevernek a nyersanyagba, hogy a sugárzás útján távozó hő-
mennyiséget egy „tükör” segítségével csökkentsék.

 
A sugárzással távozó hő visszatartása
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A grafit visszaveri a hősugárzást (az infravörös tartományban 
tükörként viselkedik), és jelentősen javítja a szigetelőképes-
séget. Ez olyan előnyt jelent, ami ugyan egyszerű, de mégis 
döntő jelentőségű: azonos szigetelőképesség eléréséhez sok-
kal kevesebb erőforrásra van így szükség.

Elektromikroszkópos felvétel – jól láthatók a grafitszemcsék

Az alkalmazott anyagok  ökohatékonysága

Az ökohatékonysági elemzés gazdasági és környezeti szem-
pontból vizsgálja a termékeket és eljárásokat és ez alapján 
állapítja meg, melyik hatékonyabb. Az alternatív termékekkel 
összehasonlítva a Neopor®-ból készült szigetelőanyagok több 
előnyt kínálnak, olcsóbban és kisebb környezeti hatással. 20-
25%-kal vékonyabb szigetelőanyaggal lehet ugyanazt a hőszi-
getelési képességet elérni. Passzív és alacsony energiaigényű 
épületeknél ez akár 6–8 cm vastagságkülönbséget jelenthet a 
normál polisztirol vagy ásványgyapot lapokhoz képest. Mindez 
ökohatékony megoldásokat jelent a modern hőszigetelésben.

Összegzésként kijelenthető, hogy az építési- és felújítási 
munkák megkezdése előtt teljes elemzés szükséges, mely 
figyelembe veszi az összes szempontot és a tervezés fo-
lyamatához (a siker alapvető feltétele a tervezettség) 
minden információt rendelkezésre bocsájt.

Rendkívül fontos továbbá, hogy az építőipar szerep-
lői – építészek, kivitelezők, építőanyag kereskedők – az 
áralapú szemléletből kitörve felhasználják a meglévő le-
hetőségeket.

Györe József

Hőszigetelő anyagok ökohatékonysági elemzése

A német szakirodalom definíciója szerint, a passzív háznak 
nevezhető az az épület, melynek éves energia fogyasztása 
a 15 kWh/m2 értéket nem haladja meg. Ez az érték „gazda-
ságosan” természetesen csak új épületek építésénél tart-
ható, ahol is a beruházási költség így is egy hagyományos 
épülethez képest, akár 30–40% többletet is jelenthet.

Elérhetőbb mindenki számára a meglévő épületek kor-
szerűsítése, akár az épületszerkezet megváltoztatásával, 
akár új épületgépészeti megoldások beépítésével.

Jelen cikkünkben, a teljesség igénye nélkül, néhány 
kézenfekvő épületgépészeti megoldást kínálunk kedves 
olvasónknak, amivel a légkomfort emelése mellett, az 
épületek energiaforgama csökkenthető, minimalizálható. 
Elsősorban néhány szellőztető berendezés bemutatása a 
célunk.

A szellőztetés hagyományos értelemben az „ablak kinyitását” 
jelenti. Egy passzív háznál a hagyományos szellőztetést ki-
zárt, hisz a bejövő levegő, a korábbi légállapot biztosítá-
sa érdekében időszaktól függően fűtendő vagy hűtendő, 
ugyanakkor a friss levegővel újabb szennyezőanyagok, ví-
rusok, baktériumok kerülnek a ház belterébe. 

Mit ajánlunk mi?

Egy mini légkezelőt, mely megoldás a kilépő levegő energia-
tartalmának részleges, 60–70%-os visszanyerésére. Egy 
keresztáramú hőcserélő beépítésével, a frisslevegő előme-
legíthető vagy előhűthető.

Mindezek mellett a készülékbe épített szűrők segítségével 
a légminőség a szilárd szennyeződések, allergén anyagok, ví-
rusok, baktériumok kiválasztásával jelentősen emelhető.

A berendezések különböző légszállítású kivitelben elérhe-
tők, 250 m3/h-tól 1000 m3/h-ig.

A készülékek statikus nyomása 115 Pa illetve 160 Pa, ami 
átlagos családi ház méretek mellett a megfelelő légcserét biz-
tosítani tudja.

A berendezések a légkomfort növelése érdekében kiegé-
szíthetők széndioxid érzékelővel, így bizonyos koncentráció 
fölött a gép automatikusan indítható.

A készülékkel szállítandó távszabályzó biztosíthatja a be-
rendezés ütemezett működését, illetve nagy rendszerek ese-
tén, több berendezés beépítésekor, az épületfelügyeletbe is 
integrálható.

Cégünk a Hitachi, Clivet kizárólagos, a Samsung legna-
gyobb magyarországi forgalmazója. A leírtakon kívül ter-
mészetesen a hőszivattyúk, „légkazánok” sem hiányoznak 
a palettáról.

Ezen energiahatékony berendezések bármelyik gyártótól 
beszerezhetők.

Reméljük a leírtak felkeltették érdeklődésüket. Akár mű-
szaki akár kereskedelmi kérdésekben állunk olvasóink ren-
delkezésére.

Egy passzív háznál a hagyományos szellõztetés kizárt

Klíma Áruház Kft
Székhely, bemutatóterem:  
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132.
Internet: www.klima.hu • Tel: 666-7000

A berendezések felépítését, működését a vázlat jól szemlélteti.
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Passzívház fogalma

Az isorast energiabarát passzívház majdnem egy energiamen-
tes ház, melyet passzív napenergia fűt. Gyakorlatilag magá-
tól gondoskodik a kellemes hőmérsékletről, még a napban 
szegény német télben is. A tartalékfűtés ritkán kapcsol be, 
s 500W energia fogyasztásával akkor is csak annyi energiát 
fogyaszt, mint egy kávéfőzőgép. Az isorast energiabarát pasz-
szívház ezzel csak kis mennyiségű környezetszennyező CO

2
-t 

bocsát ki és lakója számára fűtőköltséget takarít meg. Tehát 
nagyon kevés energia szükséges ahhoz, hogy a lakásában kel-
lemes hő-mérséklet 20–22 °C legyen. )

Szeretné nagyon kevés költséggel és energiával üzemel–
tetni építendő lakását? Ha igen, akkor Ön jó helyen jár, 
mert erre az isorast energiabarát passzívház építőrendszer 
a megoldás!
–  Ez a rendszer az eredeti precíz, német technológián ala-

pul, 35 év tapasztalattal és több mint 20.000 felépített in-
gatlannal, lakó- és társasházzal, ipari- és középülettel.
Amennyiben építkezés előtt áll, kérem gondolja végig 

lehetőségeit és számoljon! Vizsgálja meg az Önnek kínált 
építési rendszereket! A mai energiaárak mellett megéri, sőt 
szükséges hosszabb távon tervezni! Fontos már úgy  kezde-
ni a beruházást, hogy a mindenkori fűtési költségnek akár a 
80-90 %-át megtakarítsa! Ezt tudja a hagyományos téglafa-
lakkal szemben a NEOPOR-ból készült, isorast energiabarát 
passzívház.

A mai energiaárak mellett megéri, sőt szükséges hosszabb 
távon tervezni! Fontos már úgy  kezdeni a beruházást, hogy 
a mindenkori fűtési költségnek akár a 80-90%-át megta-
karítsa! Ezt tudja a hagyományos téglafalakkal szemben a 
NEOPOR-ból készült, isorast energiabarát passzívház.

Mi is az isorast?

Német építési rendszer, amely keményhabból készült, 
pehelykönnyű zsaluelem, mely nehezen gyullad.

Elkészítése a BASF által gyártott NEOPOR anyagból törté-
nik (súly : 35gr/cm3).

Az építőelemeket újrahasznosított műanyagból, karbon-
szálak hozzá-adásával állítják elő, a jobb hőszigetelés elérése 
érdekében és egy masszívabb szerkezet kialakításában.

„Az isorast masszívfal építőelem világbajnok az energia-
takarékosság és a környezetvédelem területén.”

A 37-es és a 43-as falelemek passzívházak építéséhez 
alkalmasak, hagyományos fűtés nélkül!

Hőhíd-mentes építőelemeink: falelemek, koszorúelemek, 
redőnyszekrények, erkélyek, körfödémek, ívek, konzolok, és 
egyéb kiegészítők, megfelelő lépcső, födém- és tetőszigetelési 
rendszerrel.

Az isorast energiabarát passzívház építőrendszer egy 
nagy tapasztalattal rendelkező, kiváló hőszigetelésű épí-
tési rendszer.

Egészséges lakókörnyezetet, kellemes klímát alkotunk a meg-
növelt lakótérben, gyors, tiszta kivitelezéssel, a környezetbarát 
NEOPOR termékből. Mi lépésről-lépésre segítséget nyújtunk, 
szakmai megoldásokat kínálva, álmai megvalósulásához.

Világszerte nagy ütemben növekednek az energiaárak. Ha 
szeretnénk jelentős megtakarítást elérni, nyilvánvaló, hogy az 
energia fogyasztókkal, ezen belül a fűtés problémájával, illetve 
az épületszerkezetek megfelelő hőszigetelésének megoldásá-
val kell kezdeni.

Az isorast energiabarát passzívház építőrendszer kifej-
lesztésekor a takarékosság, a gyors és egyszerű kivitelez-
hetőség, illetve a szép és igényes külső megteremtésére 
 törekedtek.

Jó közérzet építõelemek segítségével

25-ös belső válaszfal elem, 
U-érték 0,27 W/(m2K)

31-es külső falelem, U-érték 0,17 
W/(m2K) kis energiaszükségletű 
házakhoz

Passzívházhoz alkalmas 37-es 
vastag falelem,  
U-érték 0,13 W/(m2K)

Passzívházhoz alkalmas 43-as szupervastag 
falelem, U-érték 0,10 W/(m2K)

Ezen belül az isorast célul tűzte ki, hogy minél jobban 
csökkentse az energia felhasználást és ezáltal kellemes, al-
lergiamentes mikroklímát teremthessen az épületben.

Így  megalkotta az energiabarát passzívház építésére is al-
kalmas építőelemeket, amelyek kapcsolata kötőanyagot nem 
igényel, hanem összepattintva biztosítja az elemek megfelelő 
rögzítését.

Az összeépítés után az elemeket előrekevert maxit ton 908 
FB 25 silós szárazbetonnal kell kiönteni.

A 37,5 cm-es vastagfal elemet, így kívülről 18 cm, belülről 
5,5 cm NEOPOR hőszigetelés közé 14 cm betonmag kerül. 
Minden esetben a betonmagot megfelelő vasalással kell ellátni 
a statikai tervek alapján, amennyiben több szintet  szeretnénk 
felépíteni. A 37,5 cm-es vastagfal elem hőátbocsátási 
tényezője U=0,13 W/m2K, ami a külső hőszigetelő réteg nö-
velésével akár U=0,10 W/m2K alatti érték is lehetséges. Az 
így elkészült falszerkezet külső-belső burkolata lehet „Dryvit” 
rendszerű vékony vakolat után, dísztégla, díszkő, faburkolat 
stb., de belső burkolatnak választhatunk akár gipszkartont, 
csempe- és díszburkolatot is.

Az isorast NEOPOR tetőelemet közvetlenül az elkészült 
ácsszer-kezetre lehet csavarral rögzíteni és így egyetlen mun-
kafolyamattal azonnal három munkafázist takaríthatunk meg 
(lécezés, fóliázás, hőszigetelés). A tetőelem speciálisan kiala-
kított formája miatt a cserepeket csak az elemekre kell kötés-
ben felhelyezni(U=0,20 W/m2K).

Az isorast födém egy alul–felül sík, monolit vasbetonból 
álló, rejtett-bordás szerkezet, ahol a teherhordó fejlemezes ge-
rendázat geometriai kialakítását a NEOPOR betétidomok ad-
ják és zsaluzás nélkül akár 7 méter fesztávig lehet hasz–nálni.

A rejtett bordákban speciálisan kialakított, perforált 
acéllemezből hajlított „I” gerenda található, melynek alsó pe-
remén a betétidomok illeszkedő felületét tudjuk elhelyezni.  
Az isorast NEOPOR födémszerkezet is, mint a passzívház 
építőrendszer többi eleme, teljesen hőhídmentes. A ko-
szorú-szerkezet kialakítását egysze-rűen a isorast NEOPOR 
koszorúelem segítségével kivitelezhetjük.

Az isorast energiabarát passzívház építőrendszerből ké-
szült épületek legalább 6-szor erősebbek, mint a hagyo-
mányos falazott szerkezetből készített épületek. Ez azt 

eredményezi, hogy a  passzívház építőrendszer sokkal jobban 
ellenáll a földrengésnek, tűzvésznek, hurikánnak vagy más 
speciális igénybevételnek.

Az isorast energiabarát passzívház építőrendszer csen-
desebb, kellemesebb belső környezetet biztosít, mivel az 
építőelemek aktív hangcsillapító rendszerrel van kialakítva. 
Így a fal- és födémelemek könnyedén megfelelnek a legszi-
gorúbb hanggátlási követelményeknek.

Ebből következik, hogy a szerkezet legalább 2-szer maga-
sabb eredménnyel bír hangszigetelés terén, mint a hagyomá-
nyos építésű ingatlanok.

Az isorast energiabarát passzívház építéséhez használt 
37,5 cm-es vas tagfal elemek a levegőt már nem engedik át 
a falszerkezeten, ezért az épületbe aktív szellőztető rendszert, 
kompaktkészüléket kell beépíteni.

Az isorast energiabarát passzívház építőrendszerből 
készült épületeket évszázadokra tervezték. Az isorast 
NEOPOR falelemek alkalmazásával megőrizhetjük a ter-
mészet kincseit, és a hatékony megújuló energiák hasz-
nosításával akár 90–100 %-al is csökkenthetjük a gáz- és 
áramfogyasztásunkat.

Amennyiben a passzívházra többlet energiát biztosító és 
megújuló energiákat hasznosító berendezéseket szerelünk 
(napelemek, szélturbina), így egy plusz energiás isorast pasz-
szívházat hozhatunk létre.

Ezzel is biztosíthatjuk a földön élők megnövekedett energia 
igényét. Ezért az isorast energiabarát passzívház építőrendszer 
alkalmazásával elősegíthetjük a környezetbarát épületek és 
technológiák elterjedését.
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Isorast koncepció

ISORAST passzívház koncepciója: építsük fel az isorast ener-
giabarát passzívház építőrendszerből a thermikus burkot, az 
ajtók- ablakok nyílásaiba passzívház minősített nyílászárókat 
helyezzünk el és építsük be a fűtő, szellőztető és melegvízellátó 
passzívház kompaktkészüléket. Ezzel a rendszerrel megszün-
tettük az épületek energiaveszteségét és így nélkülözhetjük a 
hagyományos fűtési rendszereket.

ISORAST passzívház energiaforrásai:
1.  Napenergia hasznosítás (optimális tájolás, a nyílászárók 

tudatos elhelyezése).
2.  Épületben lakók, működő berendezések hulladékhőjének 

hasznosítása. ( egy felnőtt 200 W/óra hőenergiát ad le ).
3.  Hővisszanyerés a légcserénél a melegvíz ellátáshoz pasz-

szívház kompaktkészülékkel.

Tehát az ISORAST passzívház technológia fő célja az ener-
giaveszteségek minimalizálása minden más nyereségorientált 
energiatakarékosságra irányuló próbálkozással szemben
Amennyiben az ISORAST passzívház tervezése és kivitelezése 
során ez a cél teljes mértékben teljesül, az épület lehetővé 
fogja tenni a hagyományos fűtési rendszer nélkülözését. (gáz-
kazán, radiátor, padló- és falfűtés)

A célt a veszteségek csökkentésével érhetjük el:

1.  Az épület geometriájának energiatakarékos kialakításával.
2.  Hőhidak kiküszöböléseivel a tervezés és kivitelezés során.
3.  Tökéletes légzárással a nyílászáróknál, csomópontokban 

(légtömör épület kialakítása).
4.  Energiakontrollált szellőztetéssel (n=0,5 légcsereszám 

mel lett).
5.  falazat hőátbocsátási tényezője 0,15 W/m2K alatt
6.  födém és padozat hőátbocsátási tényezője 0,15 W/m2K 

alatt
7.  nyílászárók hőátbocsátási tényezője 0,75 W/m2K alatt

Egy átlagos méretű családi ház energiaigénye 180–250 
kWh/m2/év nagyságú.

Plusz energiás isorast passzívház

Az isorast passzívház esetében ez nem haladhatja meg 
15 kWh/m2/év értéket.

Belátható, hogy a passzívház esetében a felmerülő energia-
igény töredéke az átlagos épületek energiaigényének. (15 < 
250 kWh/m2/év )

Amennyiben ezeket a számadatokat a tervezés és kivite-
lezés során betartjuk, minden esélyünk meg van arra, hogy 
megvalósítjuk az ISORAST passzívházat.

Mennyivel kerülhet többe az ISORAST passzívház, mint 
egy hagyományos szerkezetű normál épület ?

A várható bekerülési költségeket számítva kb.: 15–20% kö-
zött várható, de természetesen a megrendelő igényei nagyobb 
mértékben is befolyásolhatják a kivitelezés többletköltségeit.

Téglaépület és isorast passzívház hőfényképe

isorast passzívház homlokzat

Amennyiben az isorast energiabarát passzívház építő-
rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerült, kér-
jük forduljon hozzánk bizalommal, mi segítünk problémája 
megoldásában!

Pegazus MM Kft,
5000 Szolnok, Szántó krt 5.
Lőrincz István, 36-30-269-49-50
Internet: www.passzivhaz.info

N apjaink talán egyik legújabb és legfontosabb irányzata 
az energiatakarékosság.

Húsz évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy eljön 
az idő, mikor utólagos szigeteléseket alkalmazunk a 
növekvő energiaárak miatt.

A ProKoncept Zrt. csapata több 
mint 10 éve dolgozik azon, hogy 
az energiatudatos építés gondola-
tát köztudatba hozza.

Kifejlesztettünk egy olyan épí-
tési rendszert, ami tiszta, átlát ható, 
könnyen alkalmazható, különleges 
szak  tudást nem igényel a hagyomá-
nyos technológiákhoz képest.

A ProKoncept építési rendszer-
ből épült házak fűtés- és hűtés-
energiafelhasználása kevesebb 
mint fele a hagyományos építési 
rendszerekének. Pillanatok alatt 
lehűthető és felfűthető.

Építési rendszerünk egy polisztirol 
bennmaradó zsaluzat, amely kívül és be-
lül is szigetelő réteggel van ellátva, így a 
külső hőmérsékletet nem engedi be, a belső 
– drága energiával kialakított – hőmérsékletet 
nem engedi ki. Az újdonság abban rejlik, hogy a 
belső szigetelőrétegnek köszönhetően nincs szük-
ség arra az energiára, amelyet a falak temperálására 
költenénk.

A ProKoncept építési 
rendszert a „Lego” mód-

szerhez hasonlóan csak össze kell illesz-
teni, semmilyen segédanyagot vagy ragasz-

tást nem igényel, az összepattintott elemeket 
 betonnal kiöntve már a kész – tökéletesen szige-

telt – szerkezetet kapjuk. 
A ProKoncept energiatakarékos építési rendszer azonos 

árfekvésben van a hagyományos szerkezetépítő anyagokkal, 
sőt a járulékos előnyei miatt, megépítve szerkezetünk olcsóbb 
is azoknál!

Falazóelem családunkban megtalálható az ún. „passzív 
ház” elem, fontos azonban megjegyeznünk, hogy a passzívház 
építés igen csak gyerekcipőben jár Magyarországon.

Ennek valódi oka, hogy az „igazi” passzív ház, ma még 
nagyságrendekkel többe kerül, mint egy kiválóan szigetelt 
alacsony energiafelhasználású épület.

Mi azt valljuk:  tegyünk meg mindent azért, hogy a lehető 
legkevesebb energiát kelljen felhasználni megépült házaink-
ban, ehhez nyújtunk hatékony segítséget, díjmentes szakta-
nácsadást- akár az építkezés helyszínén, és elérhető árakat 
minden építkezőnek.

Tehát: könnyebb építeni, gyorsabb, tisztább, kedvezőbb 
áron és 50–70%-os energia megtakarítást érhetünk el , ha 
a ProKonceptet választjuk.

Egy jó megoldás minden energiatudatos építkezõ számára

ProKoncept Zrt.     
1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel: +36 (1) 471 9629•Fax: + 36 (1) 471 9137
E-mail: info@prokoncept.hu
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M ert hogy immáron három Minősített passzív házra 
csodálkozhatunk rá. Ezidáig jószerével azt sem 
tudtuk, mik azok a passzívházak. Aztán kisidő el-

teltével minden hírforrás megemlítette az Első Minősített 
Passzívházat, amit ahogyan lenni szokott, mindjárt követ-
te másik kettő is. Reméljük hamarosan mégtöbb követője 
akad ezeknek az első fecskéknek.

Szadán a neopor (BASF) alapanyagból készült expandált 
 polisztirol-zsaluzóelemből készült házat lassan birtokba 
 veszik a tulajdonosok. Február 5-én vehették át az idei első 
passzívház-konferencián a darmstadti Passzívház Intézet által 
kiállított Minősítést. Sokan nemértik miért is jó a Minősítés, 
és miért ilyen hangsúlyos a híradásokban.

Fontos lenne minden érin-
tettnek megértenie, függetle-
nül attól, hogy nem szakma-
beli építtetőről, vagy éppen 
építész tervezőről van-e szó, 
hogy a Minősítés nélkül (Zer-
tifikat) elég nehéz a passzív-
ház értékeket elérni, a szüksé-
ges szintet megugorni.

1990-ben Darmstadtban 
(Németország) két épület-
fizikus létrehozta a Passzív-
ház Intézetet a passzívházak 
fejlesztésére és a következő 
évben meg is épült az első 
passzívház. Azóta 18 év telt 
el és számtalan passzívház 
található Európában. Sok ér-
dekességet lehet hallani a 
minősített és nem minősített 
épületekről egyaránt. Ahány 
ház, annyi szokás, tartja a 
közmondás, igy a passzívhá-
zak között sincs két egyfor-
ma. Amiben mégis azonosak, 
az a fizikai tartalmuk, mű-
ködésük azonossága. Valójá-
ban erről szól a Minősítés is. 
A fajlagos épületenergetikai 
mu tató nagysága nem ha-
ladhatja meg a 15 kWh/m2/
év értéket. Azért éppen eny-
nyi a határérték, mert ezzel 
egyidőben teljesül az a kö-
vetelmény, hogy az épület 
energiamérlegében a rendel-
tetés szerű használat közben 
felszabaduló un. hulladék hő-
mennyiség egyensúlyt tart 
az épület veszteségeivel, így 
külső energiabevitelre nincs 
szüksége az épületnek. Amel-
lett, hogy ez a követelmény-

érték megállapításra került, a minősítésért folyamodóknak ezt 
bizonyítaniuk kell. Egy számadatot csak számításokkal lehet 
igazolni. Erre a feladatra a darmstadti intézet egy PHPP nevű 
programot (Passivhaus Projektirungs Paket) biztosít a szak-
emberek részre, amelynek használatával a fenti számérték 
ellenőrizhető. A passzívházak fejlesztésének kezdeti szakaszá-
ban a DIN szabványokat vették alapul a szakemberek. Azon-
ban hamar kiderült, hogy az alacsony energiaigényű épületek 
esetében a DIN szabványokban rögzített számítási módsze-
rek nem alkalmasak az értékelésekre. Az időközben megépült 
passzívházakban végzett folyamatos mérések során szerzett 
adatok és tapasztalatok segítségével került kialakításra és 
 folyamatos fejlesztésre a már említett PHPP programcsomag. 

„… három a Magyar igazság!” A darmstadti Passzívház Intézettel szorosan együttműködve 
a Passzívház Kft elkészített a programcsomag magyar nyelvű 
adaptációját és a programhoz tartozó kézikönyv fordítását. 
A PHPP így már Magyar-nyelven is megvásárolható. 

Ennyi bevezetõ után nézzük sorra  
a Minõsített Passzívházainkat

SZADA:  126 m2 alapterületű épület, 4 tagtú család fog be-
költözni a 3 szoba+nappali, étkező-amerikai konyha kialakí-
tású épületbe. A hővisszanyerős szellőztető berendezés mel-
lett napkollektor szolgáltatja a szükséges hőmennyiséget. Ha 
mégsem így lenne, akkor a tartalék elektromos fűtőpatron 
melegíti a HMV-t 60 °C-ra. Az épületben nincs gázkazán és 
radiátorok sem kerültek betervezésre. A Minősítés számadat-
okban kifejezett követelményeinek elérése a garancia arra, 
hogy a lakók a legnagyobb téli hidegben sem fognak fázni. 
A szobatermosztáttal szabályozható belső léghőmérséklet 
értékei a tervezési 20 fok feletti értékekre bármikor szaba-
don beállíthatók max 26 fokig. Természetesen a magasabb 
léghőmérséklethez magasabb üzemeltetési költség is tartozik. 
Azonban a tervezési értékek megtartása esetén az épület éves 
üzemeltetési költsége nem fogja meghaladni az 55–60.000 
Forintot. Sok hagyományos épületnél egy hűvösebb téli hó-
nap esetén többet fizetnek ki a gázszámlásnak. A passzívhá-
zaknak nem csak energiahatékonynak kell lenniük, hanem 
költséghatékonynak is. A fajlagos bekerülési költségük ameny-
nyiben jelentősen meghaladják a hagyományos épületek költ-
ségeit, az építtetők nem fogják előnyben részesíteni. A szadai 
passzívház kivitelezési költsége 230.000 Ft/m2 a tulajdonos 
elmondása szerint. Az energetikai számításokat, az épület-
gépészeti tervezést és a felelős műszaki vezetői teendőket a 
Passzívház KFT képviseletében jelen cikk írója látta el. 

A Győrhöz közeli Tényő községben épült meg a Második 
Minősített Passzívház. A március 16-ra dátumozott Minősí-
tést nagyon várták az építtetők. Ezt az épületet már birtokba 
is vette az öt tagú család. Az első héten folyamatosan azt ke-
resgélte a család apraja és nagyja, hogy hol maradhatott nyit-
va egy ablak, mivel folyamatosan érezték a frisslevegő jelen-
létét. Csak lassan szoktak hozzá, hogy nem a nyitvafelejtett 
ablak, hanem a szellőztető berendezésük gondoskodik a sokak 
által megirigyelhető vidéki frisslevegőt. Ebben az épületben 
a szellőztető berendezés „kompakt” voltából adódóan egy 
levegő-víz hőszivattyú is működik, ez állítja elő a szükséges 
melegvizet. Éppen ezért napkollektor nem is költözött fel a 
tetőre. Szükségtelen. Ha esetleg a tulajdonos a szomszédját 
szeretné szédíteni azzal, hogy mennyire környezetbarát háza 
van, akkor saját szórakoztatására a megtakarított pénzéből, 
ha jobbat nem tud, feltehet egy napkollektort is a tetőre. Leg-
feljebb majd nyaranta a kerti medence vizét fogja vele mele-
gíteni. A tulajdonos, egyben építtető és a ház tervezője-, kivi-
telezője, az előző egy évet szánta arra, hogy munkája mellett 
felkészüljön a nagy feladatra. Megtervezni és megépíteni a 
családja részére az első passzívházukat. Ha esetleg nem sike-
rülne, csak saját magát okolhatta volna. A vele folytatott be-
szélgetések során számtalan esetben kitértünk a légtömörség 
fontosságára. A sok intelem nem volt hiába való. A mérések 
azt bizonyították, hogy az n

50
>0,6 h–1 értéket az épület 0,12-

vel „teljesíti”, azaz a kivitelezés során különösen nagy gonddal 
jártak el. Megjegyzem, sehol nem találtam ilyen kiemelkedő-
en jó értéket a szakmai vizsgálódásaim során. Azt is érdemes 
még megjegyezni, hogy egy átlagos családiház légtömörsé-
gének értéke 8 h–1, ha pedig a szél zárt ablakok mellett lengeti 
a függönyt, akkor biztosan meghaladja a 12-es értéket is.
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A harmadik, de nem az utolsó a sorban egy típusterv. A Xella 
Magyarország Kft elhatározta, meglepi a passzívház építtető-
ket egy különleges ajánlattal. Típustervének közreadásával az 
építtetők válláról leveszi a tervezés és minősítés terhét. Ponto-
sabban annak kb 80 %-át. A típustervet ugyan még adaptálni 
kell az építés helyszínére, építési engedély csak ekkor kérhető, 
valamint a helyi adottságok figyelembevételével a PHPP szá-
mítással ismételten ellenőrizni kell a követelmények teljesülé-
sét, az előkészületek azonban biztosítják, hogy a projekt meg-
felelő mederben halad, nemvárt események nem téríthetik ki 
a passzívházat a megvalósulás útjáról. Különleges anyagokat 
is boztosít a gyártó az építtetők részére. A fokozott hőszige-
telő képességű ytong-falazóblokk hővezetési együtthatója 
λ=0,11 W/mK. Ehhez társított szerkezetként szilikát anyagú 
homlokzati hőszigetelő rendszert biztosít. A Multipor névre 
hallgató hőszigetelés 0,045 W/mK Lambdával rendelkezik. 
A Construmán bemutatásra kerül a gyártó standján a hőszige-
telő anyag, a G-pavilonban pedig a belőle építhető passzívház. 
Természetesen mindhárom épület energetikai számításait a 
Passzívház Kft végezte el.

Mindhárom épület „lelke” a hővisszanyerős szellőztető 
berendezés PAUL termék. A németországban működő gyár-
tó az általa szabadalmaztatott ellenáramú hővisszanyerővel 
akár 99 % hatásfokkal is képes a távozó rosszlevegő hőjével 
előmelegíteni a beszívott frisslevegőt (egyes üzemállapo-
tokban). Az átlagos (effektív) hatásfoka ezeknek a beren-
dezéseknek 85–92%, ami kimagasló értéknek mondható. 
Hazai importőr és szerviz gondoskodik a pótalkatrészekről, 
amelyek inkább csak szűrőként nevezhetők, mivel annyira 
egyszerűek a berendezések, hogy jószerével nincs is bennük 
semmi, ami elromolhatna. 

A nyílászárókról még nem ejtettünk szót

Szintén azonosnak mondhatók ezen a téren is a fenti 
 Minősített Passzívházak. A háromrétegű üvegezéssel ellátott 
nyílászárók az idén 77 éves Internorm termékei. A különle-
gesen gondos kialakításukat a Passzívház Intézet a termékek 
minősítésére rendszeresített Zertifikat-tal igazolja. Enélkül 
az igazolás nélkül nem is érdemes tervezni passzívházakat. 
A hőszigetelő képesség és megfelelő légtömörség mellett a 
megfelelő statikai merevség is követelmény, hiszen a szo-
kásostól eltérő üvegezés jelentős többlet-igénybevételt je-
lentenek a zsanéroknak. A szadai háznál fából, míg a tényői 
háznál műanyagból készült tokozattal rendelkező ablakokat 
és ajtókat építettek be. Mindkét helyen arról számoltak be a 
tulajdonosok, hogy több hetes keresgélés után tudták csak 
beazonosítani, mi az oka, hogy kellemesebb a benntartózko-
dás az új épületükben. Ez annak köszönhető, hogy a fokozott 
hőszigetelés mellett akár rövidújú ingben is lehet áldogálni 
az ablakok mellett, mert elmarad a „hidegsugárzás”-ként 
emlegetett jelenség, valamint a jó akusztikai csillapításuk 
miatt sokkal csendesebbek ezek a lakások. 

Európában tízezer feletti a passzívházak száma. A fentiek-
ben bemutatott épületek remélhetően meghozzák a kedvet 
a hazai építtetőknek is. Ez azért is lenne különösen érdekes 
a mai világban, mivel ezeknek az épületeknek zéró a CO

2
 ki-

bocsátásuk a fűtési oldalon. Ha elég nagy számban épülnek 
majd, akkor a tőzsdén mégtöbb széndiokszid kvótát értékesít-
het Magyarország, mint ahogyan sokunk örömére hírüladták 
azt ez év elején a napilapok.

Ezt a cikket a Construma beharangozójaként igyekeztünk 
megfogalmazni. Érdeklődéssel várjuk a passzívházak és a kap-
csolódó technológiák és szakemberek bemutatkozását feb-
ruár 1–5-ig a BNV területén.

Benécs József • benecs@passzivhaz.info.hu

Szakkönyvek a CSER Kiadótól!

www.cserkiado.hu

Rendelje meg könyveinket 20 % kedvezménnyel honlapunkról!

CSER Kiadó
1114 Budapest, Ulászló u. 8. • Telefon: (+36-1)386-9019
Fax: (+36-1)385-6684 • E-mail: info@cserkiado.hu
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Miért van szükség víztároló rétegre?
Az előzőkben szó volt róla, hogy a zöldtető egyik előnye, hogy 
a nagy mennyiségű csapadékot megfogja, így tehermentesít-
ve a csatornahálózatot. A vizet azonban nem csak megfogni, 
hanem tárolni is kell, valamint fokozatosan adagolni a nö-
vényzetnek.

A zöldtető egyik nagy problémája ui. hogy a rendelkezésre 
álló vékony földréteget a nap gyorsan kiszárítja, a víz elpáro-
log. Általánosságban elmondható, minél vékonyabb a zöldte-
tő, annál gyorsabban tud kiszáradni.

Miért a Liapor az ideális víztároló?
Az egyik vízmegfogási és víztárolási rendszer a tálcás. Ez kb. 
10 l/m2 vízmennyiség megfogására alkalmas. A hő hatására 
a víz elpárolog, ami egy relatív gyors folyamat. (lásd az előző 
oldalon a 3. ábrát, a kőzetgyapot nedvességvesztését). 

A Liaporos rendszer (elsősorban Dörken drénlemezes) az 
egyszerű tálcás modellnél annyiból jobb, hogy a vizet  nem 
csak felfogja, hanem a golyó belsejében tárolt víz csak lassan 
jut ki annak felületére, így a Liaporos rétegű tetőkert jóval 
tovább életképes.

A Liaport a zöldtető talajába is ajánljuk. (30 cm-nél vas-
tagságnál 30–50 %-ot, vékonyabbnál ennél többet) Ennek 
előnyei :
–  A talajkeverék könnyebb lesz. Így a tervezési súlyok draszti-

kusan csökkenthetők.
–  A Liapor lazítja a talajt. az így levegősebb lesz, ami a növé-

nyeknek fontos.
–  A Liapor javítja a talaj vízháztartását. A „víznyelés” már a 

talajban elkezdődik. Ehhez a Liapor Hydro 4/8 KK anyagot, 
fantázianevén „Liadrain” ajánljuk.

Egy egyszerűbb Liaporos zöldtetőt a 4. ábra mutat.

4. ábra

Referenciák:
Több Liaporos zöldtető is működik Magyarországon. Az egyik 
legismertebb, a West End bevásárlócsarnok (Budapest) tetején 
a kb. 3000 m3 Liaport tartalmazó Közép Európa egyik legna-
gyobb tetőkertje. Több mint 8 éve funkcionál kifogástalanul. 
(lásd. 5., 6. és 7. ábrákat)

5. ábra

6. ábra                   7. ábra

A növényzet
A zöldtetős növényzet számos helyen beszerezhető. Pl: Ber-
gertrió kft.-nál, www.bergertrio.hu, de lehet előre elkészített 
növényszőnyeg formájában is kapni. pl: www.rwbautech.
hu. További  információk a zÉoSz (zöldtetőépítők országos 
Szövetsége) is beszerezhetők a növényzet vásárlását illetően.

A Liaporos felhasználásokkal kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre:

A klímaváltozás hasására hazánkban a csapadék meny-
nyisége nyáron különösen csökken, télen kicsit nő, a 
hő mérséklet emelkedik. Az esők ritkábban, nagyobb 
mennyiségben jönnek, esetleg árvizeket okozva.

Zöldtetõkrõl általában

A zöldtetők előnyei a következők:
1.  Javítja a helyi mikroklímát – azaz tisztítja, szűri a levegőt, 

párologtatással hűti nyáron a tetőt, hőszigetel.
2.  A lezúduló csapadékot megfogja, tehermentesíti a csator-

nahálózatot
3.  A széndioxid feldolgozással a klímaváltozás ellen hat
4.  Rovaroknak, madaraknak biológiai környezetet biztosít. 

 Élhetőbbé teszi a várost.
5.  Esztétikai élmény, városrendezési szempontból hasznos.

Megkülönböztetünk extenzív (amely nem igényel külön 
öntözést) és intenzív (amely igényli azt) zöldtetőket. A továb-
biakban az extenzív zöldtetőkről lesz szó.

Egy zöldtető elvi felépítését az 1. ábra mutatja.

1. ábra

A termő- és víztároló réteg meghatározza a növényzetet is 
 (német ajánlás):
1.  Moha és sedum félék 4 cm vastag termőrétegen, összesen 

kb. 7 cm felépítési magassággal, kb. 65 kg/m2 súllyal ter-
vezhetők

2.  Sedum félék és bizonyos fűfajták 8–10 cm vastag termőré-
tegen, 12–14 cm felépítési magassággal, 120 kg/m2 súllyal 
tervezhetők.

3.  Fűfajták és gyógynövényfajták 12–15 cm vastag termőré-
tegen, 16–20 cm beépítési magasságban, 170–210 kg/m2 
súllyal tervezhetők.

4.  Egyéb növények, virágok a fű mellett, kisebb bokroknál , 
20 cm-nél nagyobb termőréteget, (mi 30 cm-t ajánlunk) 
és nagyobb mint 35 cm beépítési magasságot, 250–350 
kg/m2 terhelést kell figyelembe venni.

Magyarországon a német ajánlás csak kritikával alkalmaz-
ható, mivel az évi csapadék nálunk csak kb. 400 mm (német 
800 mm) és a két csapadék közt eltelt idő is hosszabb!

Mi a Liapor?

A Liapor duzzasztott agyagkavicsot 
Júra kori, szerves anyagot tartalmazó 
agyagból, egy forgódobos kemen-
cében, 1200 °C-on állítják elő. Itt az 
agyagdarab először megszárad, majd 
a külső része megolvad, klinkeresedik. 
Ahogy a hő a golyó belsejébe hatol, a 
szerves anyagok elégnek és a keletkező 
gázok felfújják a golyót, majd a külső héjat felszakítva eltá-
voznak. Visszamarad egy kemény klinkeres héj, amit egy szi-
vacsos szerkezet támaszt ki belülről. 
A Liapor golyó könnyű, (360 kg/m3 halmazsúlyú a hydro 4/8 
mm-es frakció), nagy, 2 N/mm2 nyomószilárdságú,  jó hő szi-
getelőképességű =0,12 w/mK, fagyálló, tűzálló, sav és lúg-
álló, környezetbarát anyag. A Liapor a vizet 70%-ig fel tudja 
szívni, és lassan le tudja adni. (lásd a 2. és 3. ábrát – a H jelzés 
különböző Liapor fajtákat jelöl)

2. ábra

3. ábra 

A vízleadási görbéből látszik, hogy az exponenciális, 
lassú lefutású. Ezért a Liapor  a zöldtetők részére ideá-
lis víztároló és drénréteg. Kertészeti célra a Liapor Hydro 
 ter mékeket gyártjuk, amiknek a kémhatása semleges 
(pH=7). Az épí tőipari termékek kémhatása enyhén lúgos. 
(pH=9,5)

Zöldtetõépítés Liapor duzzasztott agyagkaviccsal
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Vásároljon földházat!
Ön is bosszantónak találja a magas villany és gázszámlákat és az állandó áremeléseket?

Itt az ideje, hogy váltson! Vásároljon földházat!

A XXI sz. épülete  mely környezetkímélő és energiatakarékos, miközben a benne élők pénztárcája és kom-
fortérzete hiánytalan marad, mindez a fokozott hőszigetelés és a megújuló energiaforrások együttes alkal-
mazásának köszönhetően.
A külső hőszigetelést a föld által nem takart részeken 15 cm vastag homlokzati hőszigetelő bevonatrendsze-
rekben alkalmazott, pihentetett polisztirol keményhab lemezekkel készítjük, ezáltal a fűtési energia jelentős 
része nem távozik a falon keresztül.
Ablakainkat Argon gázzal töltött fokozott hőszigetelő üvegszerkezetekkel látjuk el melyek lágy fémbevona-
tának  köszönhetően,  hőáteresztő tulajdonságuk csupán 0,9 W/m2 K  ami a hagyományos üvegszerkezethez 
ké pest annak egy harmadát teszi ki.
 
Napkollektorral gázfűtés helyett hőenergiát  tud előállítani, sőt melegvíz előállítására is használhatja még a 
napsütésben  szegény télben is.
Pellet kandallós fűtéssel  a gyújtás, valamint a tüzelőanyag adagolás automatikusan történik tetszőlegesen 
beállított időpontban, a kívánt szobahőmérséklet beállításával. Újratöltés nélkül is képes működni napokon 
keresztül, így nem igényli az üzemeltető jelenlétét.

Új otthona ára sokszorosan  visszatérül megtakarított energia formájában, ráadásul az energiahordozók fel-
használásának csökkentésével a környezet védelmét is elősegíti!!!

Célunk az, hogy Ön és családja, vagy leendő családja, úgy éljenek otthonukban, mintha egész évben nyaral-
nának. Törekszünk mindenből a legjobb minőséget használni. Nálunk nincs lehetetlen... Házainkat teljesen 
kulcsrakészre építjük, rengeteg extrával felszerelve!

Bővebb információkért hívja a 06-70-318-3975-ös telefonszámon Tóth József ügyvezetőt!
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Ne a víz legyen az úr! – A száraz pincék titka a jó szigetelés
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Sokan úgy gondolják, az épített környezetben az ener-
giával való takarékosság egyetlen üdvözítő megoldása a 
hőszigetelés. Kétségtelen, az épületek falainak hőtartó 
képessége nagyon fontos a kellemes belső hőérzet szem-
pontjából, de erre az építőanyagok nagy része magától is 
képes. Feltéve, ha száraz!

Az épületek betonból készülő alapozásának – mind középü-
letek, mind pedig magánházak esetében – számos pontja van, 
ahol a víz a leggondosabb betonozás esetén is megtalálhatja 
útját. Az ú.n. munkahézagok, dilatációs hézagok megannyi po-
tenciális lehetőség a belső terekbe történő vízbeszivárgásra.

Hogyan orvosolhatjuk tehát az ilyen problémákat? A meg-
előzés egyik legmegbízhatóbb módja olyan rendszer alkal-
mazása, amely biz tonságos megoldást kínál arra, hogy a már 
elkészült, szépen burkolt pincébe, garázsba, szuterénbe az 
esetleges vízbeszivárgást bontás, roncsolás nélkül lehessen 
megállítani. 

Ez a megoldás a RASCOtec injektálható csatorna, melyet 
azokban a bizonyos munkahézagokban kell elhelyezni. A csa-
tornákat – melyek a speciális szivacsbetétnek köszönhetően 
nem tömődnek el és folyamatos injektálási útvonalat biztosí-
tanak – szekciókban kell a betonelemek közötti munkahéza-
gokba rögzíteni. Az egyes szekciók elejére és végére injektáló 
csonkok kerülnek, melyekre nagynyomású tömlőket erősí-
tünk. E tömlőket a későbbi látható felületre kivezetve olyan 
esztétikus injektálási pontokat képezhetünk, ahonnan a víz-
szigetelési eljárás roncsolás nélkül megvalósítható.

Tehát, mi is történik, ha jön a víz? Amennyiben szükségessé 
válik az épület szigetelése, nincs más dolgunk, mint a beépített 
csatornák injektálása. Az injektáló anyag, a RASCOflex, olyan 
két komponensből álló akryl gél, amelyet 200 atm nyomással 
a kiképzett injektálási pontokon keresztül juttatunk a csator-
nába, és így a falba. A vízszerű anyag beáramlik minden repe-
désbe, és kb. két percen belül megköt. Olyan, a környe zetre 
teljesen veszélytelen anyag jön létre, mely kitölti a  réseket, 
repedéseket, és ráadásul még vízre duzzadó tulajdonságokkal 
is rendelkezik. Így képes a megújuló vízbetörésekkel is felvenni 
a harcot, akkor is, ha korábban már kiszáradt a fal (pl. idősza-
kos talajvíz emelkedés).

A RASCOflex gél kiváló tulajdonságai teszik lehetővé kő, 
tégla és betonfalak utólagos szigetelését is. Mélygarázsok, 
pincék, talajszint alatti építmények falainak repedéseit a 
repedés környezetébe fúrt lyukakon keresztül nagynyo-
mással injektáljuk. Az injektáló anyag ez esetben is be-
áramlik a résekbe, ott megkötve elzárja a víz útját.

A RASCOR (Svájc) vízszigetelési technológiáiról még 
többet tudhat meg a www.bitimpex.hu oldalon, vagy 
hívja magyarországi képviselőjét, a Bitimpex Kft.-t. 

Svájci vízszigetelési megoldás

Bitimpex Kft. Hungary, 
1116 Budapest, 
Építész u. 8–12. (Lenkó irodaház)
Mobil: +36-30-951-9262
Tel./Fax: +36-1-3622473
E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

Külsőre gyönyörű épületeket láthatunk, de soknak a 
 pincéjébe lejutva csalódásban lesz részünk. Láthatjuk a 
feltáskásodott vakolatot, vagy a penészfoltokat a fala-

kon, a tárolt bútorokon, szerszámokon, dobozokon, valamint 
érezhetjük a doh szagát a levegőben. Gyakori eset az, hogy a 
pince össze van kapcsolva a lakás tereivel, de az onnan feljutó 
magasabb páratartalom megnöveli a belső terek páranyomá-
sát, és így fokozódik a penészképződés a kritikus helyeken. 

Mitől kerültek ilyen állapotba ezek a jobb sorsra érdemes 
terek? 

Széles a választék, mert volt ahol a szigetelés elkészült, de 
hibásan, vagy nem is volt mert magasan a domboldalon nem 
is számítottak vízre. Előfordult az is, hogy talajpára ellen ké-
szült a szigetelés, de a csatornázatlan területen megemelke-
dett idővel a vízszint, és megjelent a víznyomás. Gyakori az is, 
hogy nem is terveztették be a vízszigetelést, de a tér funkci-
óját évek múlva magasabb rendűre emelték és ekkor már hi-
ányzott a  szigetelés. Az ilyen és az ezekhez hasonló esetekben 
utólagosan kell létrehozni a víznyomás álló szigetelést.

Több megoldás közül lehet választani, de most az általunk 
forgalmazott DRIZORO termékcsalád anyagaival való rend-
betételt mutatjuk be. A tapasztalatok több mint egy évtized 
alatt kristályosodtak ki. A munkálatok egyszerűek, gyorsan el-
végezhetők és nagy biztonságot adnak a teljes szárazság kö-
vetelményéhez. A gazdaságosságban is jó helyen áll a hasonló 
kenhető vízszigetelések versenyében. Nagy jelentőséggel bír a 
negatív víznyomás felvevő képessége, mert így a teherhordó 
falak belső oldalán készülhet el a vízszigetelés, akár télen is. 

A következő lépéseket kell tenni a legtöbb esetben, az ala-
pos diagnosztikai vizsgálatok után:

A falakon:
–  vakolatok leverése,
–  fugák kitisztítása(kő és tégla falaknál),
–  fugák és falhiányok kitöltése gyorsan szilárduló habarcs csal 

(MAXMORTER F),
–  csőáttörés esetén duzzadó gumi és vízzáró habarcs csomó-

pontban való együttes alkalmazása a cső körüli horonyban 
(MAXJOINT W-SEAL+MAXPLUG),

–  só elleni impregnálás (MAXSEAL SULFAT),
–  kenhető cementbázisú vízszigetelés felhordása két réteg-

ben (MAXSEAL, vagy MAXSEAL FLEX, vagy mindkettő, az 
utóbbi párazárása is jelentős), 

–  végül légpórusos vakolat, vagy burkolat védi a vízszigetelést. 

A padlón: 
–  ha szükséges akkor vasbeton ellenfödém készül, a falakra 

közvetítve a terheket, 
– felületek tisztítása,
–  nedvesítés (mattnedves felület szükséges),
–  két réteg kent vízszigetelés felhordása (mint a falnál),
–  szigetelés védelme (beton réteg, esztrich, önterülő habarcs, 

vagy burkolat).

A fal és padló találkozásánál(mini „holker”): 
–  a szigetelések elkészülte utáni napon az élben, akril fest-

hető fugatömítőt kenünk szét két cm szélesen,
–  a falon és padlón min. 5-5 cm rugalmas kent vízszigetelés 

(MAXSEAL FLEX) készül, poliészter fátyol erősítéssel. Egy 
nap teljen el a két réteg között. 

A vízszigetelést a járdaszint fölé indokolt felvinni, a külső 
határoló falakban elvégzett utólagos vízszintes falszigete-
lést (injektálás, falfűrészelés, fémlemez beütés) meghaladva. 
A leggyakrabban pinceablakokat is találunk a helyiségekben, 
itt a kent vízszigetelést befordítjuk a kávákba. 

A külső falaknál legalább a fagyhatárig érdemes zártcel-
lás polisztirollal hőszigetelni a falakat, mert ezzel az épület 
hőháztartását is javíthatjuk, a falazat anyagának a védelme 
mellett.

Pince szigetelése, akár utólagosan is

Pince rendbetétel előtt...

...és kenhető víznyomás elleni szigeteléssel ellátva.

Ahol kereshet, hogy segíthessünk:

Ne a víz legyen az úr! – A száraz pincék titka a jó szigetelés
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Szigetelõ Centrum Kft. 
H-8000 Székesfehérvár, 
Bem József u. 38. 
Tel/Fax: +36 22/505-722 
szigetelocentrum@datatrans.hu 
www.szigetelo-centrum.hu



Hatékony hőszigetelés GRAFIT-tal

30 Szakinfoépítészet  Energiatakarékos és passzív házak

Hőszigetelés „magasfokon”

Energiatakarékos és passzív házak  Szakinfoépítészet 31

A hőszigetelési követelmények az utóbbi időben jelen-
tősen szigorodtak, részben az energiatakarékossági 
 célok elérése érdekében, részben pedig a környezetvé-

delem szempontjai miatt. Várható, hogy a jelenlegi szabályo-
zás sem lesz hosszú életű. Az Európai Unióban már tárgyalják 
az épületenergetikai irányelvek módosításának lehetősé geit, 
és az új szabályozásban szeretnék tovább csökkenteni az épü-
letek energiafogyasztását. Aki tehát hosszú távra tervezi a 
 házát, annak nem elég a mai határértékeket betartania,  hanem 
például olyan házakat kell építenie, melynek fűtési energia-
szükséglete nem több, mint négyzetméterenként és évente 
3 m3 gáz, vagy 3 liter fűtőolaj. Ezeket az épületeket hívjuk 
„három literes” házaknak, vagy alacsony energiájú házaknak. 
Az ilyen épületekre a szokásos 5–6 cm-hez képest jelentősen 
vastagabb hőszigetelés kerül (lásd 1. táblázat). Ez a járulékos 
kiadások emelkedését hozza magával, különösen a homlok-
zati hőszigetelések esetében, mert hosszabb rögzítő dübelt, 
szélesebb lábazati sínt kell alkalmazni. A fejlődés azonban 
a hőszigetelő anyagok területén sem állt meg. Az innovatív 
gyártók termékskálájára felkerült egy szürke színű expandált 
polisztirolhab, amit az AUSTROTHERM Kft. GRAFIT márkanév 
alatt hoz forgalomba, ami jelentősen kedvezőbb hővezetési 
tényezője révén megoldást kínál erre a gondra.

1. táblázat
Hőszigetelőanyag vastagság különféle falazóanyagokra

Az AUSTROTHERM GRAFIT közölt hővezetési tényezője (
D
) 

nem több, mint 0,032 W/mK, vagyis a megszokott fehér 
 színű polisztirol lapokhoz képest 20 %-al jobb a hőszigetelő 
 képessége. Az alacsony hővezetési tényező mellett mecha-
nikai,  páradiffúziós és egyéb fizikai tulajdonságaiban azonos 
a korábbról ismert AUSTROTHERM lemezekkel. Az új anyag 
tehát nem jelent változást a kivitelezésben, sem új eszköz be-
szerzésére, sem új technológia megismerésére nincs szükség. 

Az AUSTROTHERM GRAFIT alkalmazásával
 – egyszerűen kielégíthető a fokozott hőszigetelési igény,
 –  azonos mechanikai tulajdonságok mellett jobb hőszige-

telő képesség
 –  kis rétegvastagságban is jelentős a szigetelő hatása, ami 

szűk helyeken lényeges lehet (ablakkáva, nyílászáró tok 
környéke),

 –  csökkenthetők a hőszigetelés járulékos költségei

Hatékony hõszigetelés GRAFIT-tal

Falazóanyag

Passzív ház Alacsony energiájú ház

Szigetelőanyag vastagság (cm) Szigetelőanyag vastagság (cm)

AT-H80 GRAFIT AT-H80 GRAFIT

Vasbeton 26 21 20 16

Kőfal (50 cm) 25 20 18 15

Mészhomok tégla 25 20 18 15

Kisméretű tömör tégla, Kevéslyukú tégla, B 30 25 20 18 15

Kevéslyukú tégla (38 cm) 24 20 18 14

Soklyukú tégla (25 cm) 24 20 18 15

TB50 tufabeton , kohóhabsalak blokk (30 cm) 25 20 18 15

Gázbeton (30 cm) 22 16 14 12

UNIFORM 13/19 24 19 16 13

Rába 25 24 19 18 14

Poroton 45/19 22 18 16 14

Porotherm 30 NF 20 16 14 11

Porotherm 38 NF 20 15 12 10

Porotherm 30 HS 20 16 12 10

Ytong P2-05 (30 cm) 18 14 8 7

Porotherm 30 HS 20 16 12 10

H-9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120
E-mail: austrotherm@austrotherm.hu
Internet: www.austrotherm.hu

A fokozódó energiaárak mindinkább az energiatakaré-
kos épületek irányába fordítja a figyelmet. Ma már ott 
tartunk, hogy akár a hagyományos fűtési rendszert tel-
jes egészében nélkülöző épületek is létrehozhatók, sőt 
számuk Európa szerte mindinkább növekszik. Ezeket 
az épületeket passzív házaknak nevezzük, melyekben a 
szükséges „fűtési” energiát mindösszesen a lakótérben 
keletkező meleg (használt) levegő hasznosítása adja.

A kedvezőtlen tájolású épület, nyiIászáró és tetőforma ne-
gatívan befolyásolja a passzívházra vonatkozó irányelvek tel-
jesíthetőségét. A szellőztető rendszer és a jól szigetelt nyílás-
zárók is elengedhetetlen kellékek. 

Azonban kiemeit szerep hárul az épülethőszigetelésére.
Törekednünk kell a minimális hőveszte ségre, a hőhíd-men-

tességre és az épület légtömörségére. A téma összetett sége 
miatt csak az épületek tetőinek hőszigetelésével foglal kozunk. 

Passzívházak kielégítő tető hőszigete léséhez poliuretán 
(PUR/PIR) lapokból is 22–24 cm szükséges, pedig a hagyo-
mányos hőszigetelő-anyagoknál 30–40%-al jobb hőszige-
telési értékekkel rendelkezik (hagyományos anyagokból 45–
55 cm-t kellene beépíteni). A passzívházak esetében előnyös 
olyan hőszlgetelő terméket választani, melynek hőszigetelő 
hatását sem a külső hőmér séklet, sem a nedvesség kedvezőt-
len mértékben nem befolyásolja.

Szarufák feletti hőszigetelésre használt poliuretán tábla kétoldali 
alufólia és felső oldali PE-fólia borítással, nútféderes éllel.

A poliuretánnak elhanyagolható mértékben változik a 
hőszigetelőképessége magas hőmérséklet és nedvességtarta-
lom hatására. Hőveszteséggel kell szembesülnünk a tető fa 
tartószerkezete (szarufa) okozta hőhidak miatt.

Szarufákra helyezett, teljes tetőt kívülről beborító PUr hőszigetelő 
táblák

A tetőszerkezetünk fa tartó elemei 8–10-szer rosszabb 
 hőszigetelő hatással rendelkeznek, mint az azok közébe he-
lyezett hőszigetelés, így jelentős hő távozik eze nelemeknél.

Szarufák feletti hőszigetelés látszó, belső fa tetőszerkezettel

A hőhidak kellemetlen hatása legjobban szarufák felett 
fektetett poliuretán hőszigeteléssel kerülhető el. A megoldás 
nál nem a hagyományos módon a fatartók közé építjük be a 
hőszigetelést, hanem azok fölé.

A teljes tetősíkon egy összefüggő, megszakítások nélküli, 
homogén hőszigetelő réteg hozható létre, mely burokként ve-
szi körül tetőnket. 

A poliuretán elemek létrehozásakor még arra is odafigyel-
tek, hogy a táblák csatlakozási pontjainál (körkörösen nútfé-
deres vagy csaphornyos élek lásd kép) se tudjon hő távozni. 
A poliuretán elemek mindkét oldalán vékony alumínium ré-
teg található, mely nyáron a külső térből érkező napsugárzást, 
míg az alsó oldali fólia a téli, belső tér felöli fűtött, meleg 
sugarakat veri vissza. Elkerülhető a lakótér nyári átmelegedése 
és a téli fűtésienergiaigény is csökkenthető.

A táblák felső oldali alumíniumrétegére (gyárilag) fóliát ra-
gasztanak, mely a küIső térből esetlegesen érkező nedvesség 
elvezetésére szolgál. A fóliarétegek csatlakoztatása öntapadó 
csíkokkal történik, a biztos tömítés miatt. 

A tetőt körülölelő hőszigetelés mellett szükség van egy 
légtömör, párazáró réteg kialakítására, mely meggátolja az 
esetleges réseken elillanó levegő útját. A fóliák átfednek egy-
másra és itt is öntapadó ragasztószalagokkal valósul meg a 
tömítettség. A fólia a poliuretán táblák alá kerül beépítésre. 

Tetőinek fokozott hőszigetelésén túl számtalan aprónak 
tűnő részletre kell odafigyelnünk, melyek bármelyikének hi-
ányában nem minősíthető passzívháznak épületünk. A Bachl 
tecta-PUR termékcsalád a poliuretán (PUR/PIR) nyújtotta ki-
váló hőszigetelő-képesség mellett az átgondolt részlet megol-
dásokkal teszi komplexé tetőnk hőszigetelését.

HÕSZIGETELÉS „MAGASFOKON”

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.
5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Telefon: (56) 586-500•Fax: (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu•web: www.bachl.hu
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Vegyszermentes vízkõmentesítés havi költségek nélkül

A vizkő és baktérium problémákra nyújt megoldást a HydroPATH kör-
nyezet- és egészség- barát technológiája vegyszermentesen, egyszeri 

beruházással, havi költségek nélkül, gazdaságos, problémamentes üzeme-
lést eredményezve.

A vízkő csökkenti a kazán és a fűtési rendszer hatékonyságát és élettartamát, 
és növeli az energiára fordított költségeket, 3 mm méretű vízkő akár 20% ener-
giaveszteségbe kerül.

Kevesebb, mint 100 mA energiafogyasztás mellett a működtetési költségek ala-
csonyabbak, mint egy éjjeli lámpáé, és a berendezés gyorsan kifizetődik az ala-
csony fenntartási költségek és a növekvő hőleadásból keletkező energia megta-
karítások által.

• A HydroFLOW megakadályozza a vízkő kialakulását és eltávolítja a meglévőket

• A HydroFLOW a teljes vízvezetékrendszer és fűtési rendszer életét meghosszabbítja

• A HydroFLOW-nak egyáltalán nincs szüksége karbantartásra

• A HydroFLOW környezet barát – vegyszermentes.

További speciális készülékek jacuzzikhoz, medencékhez (alga és vizkő ellen), gőzös 
készülékekhez, illetve különböző ipari felhasználásokhoz.

HydroFLOW Magyarország Kft.  
2314 Halásztelek, Melinda u. 4.  
www.hydroflow.hu 

C égünk az A-Gótika Építõipari Kft valamint a társ 
 vállalkozások a Hu-Pi Építõ Kft és a Velox-ház Kft.

A társaság elődjét négy magyar magánszemély alapí-
tot ta 1991. december 17-én. Időközbeni tulajdonrész-
kivá sárlásokkal 1994. március 8-án a társaság az alapí-
tás ban is részt vett 2 tag 50-50%-os üzletrész arányú 
magántulajdonába került. 2008 augusztusától. 2008 au-
gusztusától A-GÓTIKA néven folytatja tevékenységét.  
A társaság ügyvezetését a tartalmas szakmai előélettel ren-
delkező egyik tulajdonos látja el.

Tevékenységeink: családi házak, lakások, irodaépületek, felújí-
tása, építése hagyományos és energiatakarékos kivitetelzéssel. 

Vállalunk utólagos homlokzati hőszigetelést, valamint utó-
lagos belső hangszigeteléseket Tecsound speciális hangszi-
getelő rendszer alkalmazásával.

Új ház építésénél az igénybevételtől függően szerke zeti 
és zajszigetelési rendszerként a SILKA hangelnyelő fala zó-
elemeket is használunk.

Saját kapacitásban az épületgépészeti kivitelezéseket is 
 végezzük.

Szolgáltatásaink minőségére jellemző, hogy a megvalósí-
tott kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételeinek több-
sége általában hiány és hibamentesen történik meg, mert 
hosszú idő alatt kiválasztott, ismert, többször kipróbált és jól 
bevált megbízható alvállalkozói partnerekkel és lelkiismeretes 
szakmunkásokkal dolgozunk együtt.

Partnereink:
–  Grefa Kft. (hő- és hangszigetelt nyílászárók és biztonsági 

ajtók alapanyag szállítók)
–  ISO-TECH Kft. (hő-, hang- és vízszigetelő anyagok szál-

lítója)
–  NIKECELL Kft. (hang- és hőszigetelő valamint homlok zati 

vékonyvakolatok szállítója)
–  Velox-ház Kft (energiatakarékos épületek falszerkezetbe 

épített hő- és hangszigetelés)
–  Lambda Systeme Kft. (építési és gépészeti szigetelések 

szállítója)
–  City-Life Kft. (biztonsági és számítástechnikai rendszerek 

komplett szállítója)
–  FTS Kft. (műanyag nyílászárók gyártója és szállítója)
–  Saint-Gobain Kft. (Silka hang- és hőszigetelő falazóelemek 

építőanyagok szállítója)

Építkezne? Átalakítana? Szigetelne? Mi megoldjuk Ön helyett!

Elérhetőségeink: 
Cím: 1192 Bp. Ady Endre út 17.
web: www.a-gotika.hu • e-mail: info@a-gotika.hu
Tel/fax: 06 1 378 13 26 /iroda/

Husser Gábor
ügyvezető igazgató 
Tel: 06 30 9 440 486
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Magyarországon gyártják Közép-Európa legjobban szigetelő tégláját 
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Az orosz – ukrán gázvita kapcsán kialakult energiaválság 
rávilágított arra, hogy adott esetben milyen kiszolgál-
tatottá válhatnak a magyar cégek és maga a lakosság 
is, ha lezárják a csapokat, nyilatkozta  – Komlós Andor, 
a Leier Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.  Az osztrák 
magyar cég szerint: a magyarokban a hiánytól való „fé-
lelem” és a drasztikus áremelkedések arra ösztönzik az 
építkezőket, tervezőket, hogy kevésbé energiapazarló 
házakat építsenek. Ezekhez az építkezésekhez nyújt 
segítséget a cég saját fejlesztésű új téglatípusa, amely 
külön hőszigetelés nélkül is megfelel az épületenergeti-
kai előírásoknak és csökkenthető vele az energiaszám-
la, amely éves szinten akár több tízezer Ft-ot jelenthet 
háztartásonként. A cég szakértői szerint: Közép-Európa 
legjobban szigetelő téglája 4–5 százalékkal képes csök-
kenti az építkezések költségét. 

A Mátratherm PLUS tégla különleges belső lyukszerkezeténél 
fogva sokkal jobban szigetel, mint a hagyományos nútféde-
res téglák. A Leier devecseri téglagyárának igazgatója, Vraskó 
Zsolt hangsúlyozta - ez a típus egy rétegben, kiegészítő hő-
szigetelés nélkül is megfelel az épületenergetikai előírások-
nak. A szakember hozzátette, a téglafajta különlegessége, 
hogy megőrzi a benti hőmérsékletet, azaz téli időszakban a 
meleget, így kevesebb energia felhasználására van szükség és 
csökkenthetjük fűtésszámlánkat. De nemcsak a meleget tart-
ja bent – vagy éppen nyáron kint – az ilyen téglából épült 
falazat, hanem kedvezőbb páramozgást is biztosít, csökkenti a 
penészedés esélyét és természetesebb lakóklímát teremt. 

A szakember rámutatott, ezzel a téglával egyszerűbb az új 
házak építésénél kötelező energiatanúsítvány megszerzése is. 
Vraskó Zsolt kiemelte a tégla stabilitását is, amelyet a há-
romszög alakú lyukak mellett megjelenő vízszintes támaszok 
biztosítanak. 

Sólyom Péter, épületenergetikai szaktanácsadó megjegyez-
te, bár ez a tégla többe kerül a hagyományosnál, hosszú távon 
jobban megéri, hiszen nem igényel külön szigetelést és keve-
sebb energiafogyasztást eredményez. A szakember szerint egy 
családi ház összköltségének 5–6 százalékát adja a tégla és to-
vábbi 4–5 százalékát a hőszigetelés, így a drágább falazó elem 
már a kivitelezésnél megtérül, hiszen hőszigetelésre ebben az 

esetben nincs szükség. Hosszú távon tovább spórolhatunk a fű-
téssel, hiszen az áprilisban piacra kerülő tégla Közép-Európában 
a legjobb hőszigetelési mutatókkal rendelkezik, az ezt kifejező 
U értéke 0,23–0,25 W/nmK, ez már a passzív házaknál is elfo-
gadott érték. Sólyom Péter hozzátette, Ausztriában és Német-
országban már népszerűek, hazánkban pedig most kezdenek a 
figyelem középpontjába kerülni az úgy nevezett passzív házak, 
amelyek falazatát ajánlott ilyen téglából készíteni.

Győr központ – 2006-ban befejeződött felújtási munkálatok után 
költözött át a magyarországi leier központ a patinás műemléki 
épületbe.

Magyarországon gyártják Közép-Európa legjobban szigetelõ tégláját 

Cím: 9024 Győr, Baross G. u. 42
Tel.: + 36 / 96 / 512-550
FAX: + 36 / 96 / 512-560
Email: info@leier.hu 

Devecser téglagyár – Az észak-dunántúl központjában található, 1999-ben teljes mértékben átvett téglagyár fontos vállalkozása a leier 
 cégcsoportnak. Az üzem a Balaton és az osztrák-szlovák-magyar határrégió közelségéből adódóan a lehető legjobb eséllyel néz a jövő elé.
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AMERIKAI MINÕSÉG MAGYAR ZSEBHEZ

Észak-Amerikában már 60 éve népszerű Alside hőszigetelő 
és falburkoló rendszert hazánkban az M&M Siding kft im-
portálja, forgalmazza és kivitelezi.

Az újonnan épített vagy már meglévő falakra lécvázat rög-
zítenek, amelyre hőtükörrel és vízzáró de páraáteresztő fóliá-
val ellátott szigetelés kerül, majd arra rejtetten szeggel rögzí-
tik fel az anyagában színezett, időtálló PVC „deszkaborítást”, 
az ún. sidingot (szájding).

A szerelési technikából adódó 22-25mm-es zárt légrés a 
szigetelő és a fal között kiegyenlíti a külső és a belső hőmér-
sékletkülönbséget a hőszigetelés az Émi mérései és a gyári 
adatok szerint is l

10,tr
 (W/mK) 0,026. (ÉMI A-713/2004)

A rendszer nagy előnye, hogy a régi vakolatot nem kell leverni, 
legfeljebb a laza részek távolítandók el, az új építkezés esetén 
a vakolás nem szükséges.

A homlokzatburkolás tökéletes eredményét számtalan 
műanyag profil segíti. Speciális helyekre (oromdeszka, eresz-
deszka, ablakpárkány...) a kivitelezők a burkolólécekkel azonos, 

14 különböző színű, műanyaggal bevont alumíniumlemezt 
is alkalmaznak, ami szintén a burkoló anyaggal megegyező 
deszkaerezetű –, ezáltal a drága festés örökre elfelejtheti a ház 
tulajdonosa. Az Alside rendszert házilag nem lehet szerelni, 
 kivitelezést erre kiképzett szakemberekre kell bízni.

ALSIDE HÓDÍTÓ®
ÚJ TEcHnológiA A JÖVŐ A FAlBUrKoláSBAn

Önt is meghódítja a Hódító®!
1947-ben, az USA-ban hozta ki és mutatta be először a 

lakosságnak az Alside cég, a „siding”-ot, (a műanyag desz-
kaborítást).

Az Alside a termék kikísérletezésénél figyelembe vette az 
energiatakarékosságot, a karbantartást és a ház külső esztéti-
káját, kielégítve ezzel a háztulajdonosok igényeit.
Az elmúlt időszakban az Alside cég, mint gyártó rendkívül jó 
hírnevet szerzett magának az USA-ban, ezzel a megbízható, 
árban versenyképes, újító műanyag termékkel.

ALSIDE HÕSZIGETELÕ ÉS FALBURKOLÓ RENDSZER

A „Hódító®”, amerikai műanyag deszkaborító kitűnően 
egyensúlyban tartja a szépséget a költségekkel. A rendkívül 
mutatós cédrus erezetű műanyag siding a különböző kiegészí-
tő elemekkel többféle arculatot kölcsönözhet házának (lásd 
ábrák A1, A2). Különböző építészeti stílusokban is mutatós, 
ezért ideális a „Hódító®” az új építkezéseknél, a régi házak 
felújításánál, átalakításánál, családi házak és középületeknél 
egyaránt.

A „Hódító®” ez az elnyűhetetlen, időtálló amerikai mű-
anyag falburkoló soha nem fog elgörbülni, elhasadni, elkor-
hadni, vagy behorpadni. A színezés a BASF cég által gyártott 
LuranŽ SASA festékkeverékkel készül, így soha nem kell leka-
parni, lecsiszolni, vagy újrafesteni. Időnként egyszerűen le kell 
locsolni a kerti locsolóval, és újra a régi fényében pompázik.
Elégedett a háza külsejével? Talán szeretne egy új külsőt, 
 különböző színekkel, nagyobb kontraszttal? A „Hódító®” 
felajánl Önnek minden lehetőséget, hogy a háza pont olyan 
legyen, mint amit megálmodott. Kezdje a klasszikus homlok-
zattal és fejezze be a részletes kiegészítő tartozékokkal, mint 
ereszdeszka borítás, zsalugáterek, lámpadoboz stb.

ERESZBORÍTÁS ALLIANCE™ T2/T4
A Ház ElEgánS BEFEJEzÉSE...

Ez a népszerű ereszdeszka kihangsúlyozza a házak, a teraszok 
körvonalát, a verandák, tornácok mennyezetét. A háztulajdo-
nosok azért választják az Alliance™ T2/T4-et, mert: 
Különlegesen szép.
Az Alliance™ T2/T4 természetes hatású, fa erezetű ereszdesz-
ka. A mély V alakú barázdák és a gyalultnak látszó egyenletes 
felületek váltakozása sajátos külsőt ad az eresznek. A hagyo-
mányos 10,16 cm széles bordázat is feltűnően szép. Felületi 
kiképzés szerint a fa erezetű vagy a sima felületű típusból vá-
laszthat. A 14 féle pasztell árnyalatú ereszdeszka harmonizál 
a falburkoló és a szegőlécek színével.

M&M Siding Kft.
8300 Tapolca,
Bem u. 24.
Tel/Fax: +36 87 / 413-380
E-mail: info@mmsiding.hu
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A nyerő fényerő, ahol a fény érték!
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LED,�a�legtakarékosabb�világítás!

Power�LED
GU10�3x1W
220-240V

Power�LED
MR16�3x1W

12V

Power�LED
lámpatest

3x3W
220-240V

Felhasználhatósága�rendkívűl�széleskörű: épületek�kiemelő,
dekorációs�megvilágítása,�fürdők,�szaunák,�wellness�terek
hangulatos,�színes�(RGB)�megvilágítása. Nagyon�jó�hatásfokkal
válthatók�ki�a�halogén�izzók,�középületek,�vendéglátó�helyek,�lakások,
irodák�világításánál. Kialakításuk�lehetővé�teszi�a�beépítésüket
meglévő lámpakeretekbe,�illetve�lámpákba.
Rendszerben�is�telepíthetőek,�fényerejük�szabályozható,�jól

illeszthetőek�intelligens�rendszerekhez. Színes�(RGB)�változatával
több,�mint�16�millió�színárnyalat�keverhető ki,�megfelelő vezérlő
segítségével. Lehetőség�van�a�vezérlésre�a�legegyszerűbb
nyomógombos�megoldástól�a�rádiós,�illetve�infravörös�távvezérlős
megoldáson�át,�akár�számítógépes�felületen�történő működtetésre�is.

Passzív�házak�világítására
kiválóan�alkalmas�fényforrások�és
lámpatestek�széles�választékát
szeretnénk�Önöknek�bemutatni.

Rendkívül�jól�kombinálható
napelemes�rendszerekkel�kis�és
nagyfeszültségű hálózatban
egyaránt.

Rendkívül�hosszú�élettartama
(50.000-100.000�óra),�alacsony
energiafelvétele,�minimális
melegedése�teszi�lehetővé
alkalmazását�számos�helyen. A
technológia�rohamos�fejlődésével
szinte��hónapról-hónapra�javulnak�a
fénytechnikai�paraméterei.

Kivételesen�jó�színvisszaadó
képessége�miatt�káprázatos�színek
megjelenítésére�alkalmas.

Termékeink�széles�választékát�megtalálja�weboldalunkon!�http://www.maxilighting.hu
Maxi�Lighting�Kft. 7300�Komló,�Pécsi�u. 42/c Tel: +36�/�72�/�281-297

Fax: +36�/�72�/�581-307�E-mail: info@maxilighting.hu

A nyerõ fényerõ, ahol a fény érték!
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– rendszermegoldások
geotermikus energiával

– tervezés, 
– komplett kivitelezés 

nagy tapasztalattal,
komoly referenciákkal

GEOTERMIKUS 
FŰTÉSI-HŰTÉSI
RENDSZEREK

GTE SYSTEM
Mérnöki Tervező
és Fővállalkozó Kft.  
Tel.: (30) 820-7979
www.gtesystem.hu
E-mail: info@gtesystem.hu


