




Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a kör-
nyezettudatos otthonteremtés gondolata, akkor ami-
kor mind az energiatudatosság, mind a természet kö-
zelisége egyre több embert foglalkoztat, és mindezek
együttes megléte egyre fontosabbá válik. 

Ha nyitott szemmel járunk saját lakókörnyezetünkben, illetve az ország-

ban, olvassuk a nagyvilág híreit, szemmel látható a környezet változása,

az emberi tevékenységek egyre nyomasztóbb környezetterhelése. A Föld

egészére a források többnyire egybehangzóan állítják, hogy az erdõ-

területek rohamosan csökkennek, hatalmas méretû jéghegyek szakad-

nak le évente az Antarktiszról, Afrika legmagasabb, hófödte hegycsú-

csairól dokumentálhatóan szorul vissza a hósapka, soha nem látott

szélsõséges esõzések okoznak katasztrófákat a világ számos helyén,

ahol ezelõtt ilyen mértékû csapadékot soha nem tapasztaltak.

Az építészek, tervezõk felelõsségét tovább fokozza, hogy döntéseik, ter-

veik legalább évtizedekig, de akár évszázadokig meghatározzák a kör-

nyezet és energiahasználatot lakható város vagy szétterülõ város köz-

lekedési területigénye és a közlekedés energiaigénye a fûtési energia-

fogyasztás, stb. 

Céljaik között mindenekelõtt az elsõ helyen szerepel az egészséges é-

pített környezet létesítése és felelõs fenntartása az erõforrások hatékony

kihasználásával.

Kiemelkedõ építésztervezõink lapunkban bemutatják, az új épületek ter-

vezésénél, milyen alapelveket tartanak szem elõtt és természetesen a

régi épületek felújításánál, átalakításánál az elképzeléseikkel milyen

szempontoknak igyekeznek eleget tenni. Az építõanyagok szintjén meg-

újítható, vagy ásványi nyersanyagot tartalmazzanak, minél nagyobb

százalékban,  toxikus anyagot ne tartalmazzanak, és a gyártás során ne

is használjanak,  használat után ne keletkezzen veszélyes hulladék, min-

denféle hulladék mennyisége minimális legyen, járuljon hozzá az ember

testi-, lelki egészségéhez.  
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Tekintettel arra, hogy cégünk legfõbb pro-
filja az ipari automatizálás, kézenfekvõ
volt az általunk használt eszközök között
keresni a megoldást. 

A megfelelõ eszköz kiválasztásánál, a
magas tudásszint mellett, a jó ár-érték
arány is szerepet játszott. A másik fõ kö-
vetelmény a megbízhatóság és az eszkö-
zök hosszú távú csereszabatossága mely
lehetõvé teszi a késõbbiekben történõ, to-
vábbi rendszerbõvítést és esetleges meg-
hibásodás esetén, a gyors hibajavítást. 

A feladat megoldására leginkább egy

OPLC (érintõképernyõvel egybeépített
logikai vezérlõ), a UNITRONICS, VISION
család tagjai tûntek a legoptimálisabb
eszköznek. A sorozat 3.5"- 12"-os
képátlójú színes, nagyfelbontású  érin-
tõképernyõt és egy komoly tudással bíró
PLC-t tartalmaz, mely fejlett kommuniká-
ciós lehetõségekkel bír.
Az érintõképernyõt és PLC-t tartalmazó

fõmodul, a kívánt feladatoknak megfe-
lelõen, rugalmasan bõvíthetõ további
analóg, digitális és kommunikációs
egységekkel.
Elsõ, immár két éve mûködõ rendszerünk,

egy móri családi ház, fûtés, hûtés, szel-
lõztetés,, nap-kollektor vezérlését, szabály-
ozását végzi, valamint a rendszerbe kap-
csolt hõszivattyú földköri hõmérsékleteirõl
nyújtott adatok megjelenítése mellett, az
összes, megrendelõ által kívánt paraméter
kijelzését, SD kártyán történõ adatgyûj-
tését teszi lehetõvé. Az eszköz folyama-
tosan figyeli az esetleges hibákat és azok

bekövetkezésekor figyelmeztetõ E-mailt
küld a tulajdonos postafiókjába. 
A V350-es készülék képernyõjén megje-
lenõ grafikus felületek, a felhasználó szá-
mítógépére telepített ingyenes segédpro-
gram segítségével érhetõk el a világ
bármely pontjáról. 
Az esetleges programmódosítások ugyan-
csak elvégezhetõk az Interneten keresztül,
mely nagymértékben meggyorsítja az
esetleges módosítások elvégzését, rend-
szer optimalizálását.
Természetesen az általunk épített vezér-
lõrendszerek nem csak lakossági épüle-
tautomatikai igények kielégítésére szol-
gálnak. 
Akár élményfürdõk, hûtõházak, fóli-
aházak, ippari csarnokok, automata gépek
és egyéb létesítmények, berendezések
vezérlési, szabályozási feladataiit is képe-
sek ellátni. Fejlett kommunikációs
képességei révén, több PLC is hálózatba
kapcsolható, vagy más ipari hálózatokba
illeszthetõ. Speciális moduljai segítségével
hõmérséklet, mérlegcella és egységes
jeltartománnyal rendelkezõ eszközök
jeleinek közvetlen fogadására is képesek,
valamint a szokványos digitális jelek
kiadása mellett pl. PWM jel kiadására is
képesek. Fejlett szabályozási algoritmu-
saik lehetõvé teszik nagybonyolultságú
szabályozások megoldását. 
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Napjainkban a piacon található épületautomatikai rendszerekkel, a
legtöbb szokványos vezérlési feladat megoldható, azonban több
helyen találkoztunk olyan igényekkel, melyek ennél sokkal maga-
sabb tudással rendelkezõ eszközöket kívánnak. Szakítva az eddigi
célirányos eszközöket használó rendszerekkel, olyan megoldást ker-
estünk, mely a megrendelõ által támasztott igények kielégítésén túl
további elõnyökkel bír. 

Épületautomatikai 
rendszerek másként

HÁZI AUTOMATIKA Kft.
2800 Tatabánya, Jászai M. u. 2. fsz. 1.

Mobil: +36 20 928 4779
info@hazi-automaatika.hu
www.hazi-automatika.hu



A passzív felülvilágítókkal ellentétben az intel-
ligens felülvilágítóink napkövetõ technológia
és tükrök segítségével követik a nap járását
egész napon át, és behozzák a természetes
fényt az épületekbe. Az eredmény egy ragyo-
gó, egészséges és vibrálásmentes fény, ahogy
a Természet kívánja. 

A passzív felülvilágítók fényei nem vehetik fel a
versenyt tartam és intenzitás tekintetében az-
zal, amelyet egy intelligens felülvilágító nap-
pali fénye biztosít.

Egy napsütéses nap közepén a felülvilágító
közvetlenül továbbítja a napfény ragyogását
és hõjét, ami a felülvilágítót a vörös zónába
tolja el. Intelligens felülvilágítónk azonban
több, mint kétszer olyan hosszan tartózkodik a
zöld zónában (több mint 50 fc = 537 LUX) és
lágy, szórt fényt biztosít, miközben sohasem
keresztezi a vörös zónát. 

A Ciralight intelligens felülvilágítókat úgy ter-
vezték, hogy megakadályozzák a szokásos
felülvilágítókhoz társuló hõképzõdést, ezzel is
csökkentve a világítási, fûtési, szellõztetési és
légkondicionálási költségeket.

Képzeljük el, hogy a cég
lámpáit átlagban napi 9,2
órára kikapcsolhatjuk!

A kiskereskedelem továbbra is az egyik leg-
jobb alkalmazási terület, ahol a forgalom vár-
ható növekedése néhány hónapra csökkent-
heti a beruházás megtérülési idejét.
A nappali világítás teljes spektruma lehetõvé
teszi, hogy a vevõk jobban megkülönböz-
tessék a csomagok és termékek színét, külö-
nösen az élelmiszeripari termékekét. Egy elis-
mert kutatócsoport által végzett vizsgálatok
egyértelmûen mutatják, hogy a vevõk a nap-
pali fénnyel megvilágított üzletekben tovább
tartózkodnak és többet vásárolnak, mint a
hasonló, de mesterségesen megvilágított
üzletekben.

LEED-pontok Ciralight nappali világítási rend-
szerekkel – Intelligens felülvilágító rendsze-
reink segítségével az ön projektje LEED kre-
ditpontokat kap.

MAGYARORSZÁGI 
KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELET:

SOLARACTION KFT.
6035 Ballószög, Katona J. u. 26.

victoria@solaraction.eu
+32 /48 74 30 119

info@solaraction.eu
+36-20-49-51-382

www.solaraction.eu

A Ciralight -Suntracker
intelligens aktív felülvilágító
jellemzõi: 

• U=0,28 W/m2K
• Napelemmel mûködõ, automatikus progra-
mozású, szabadalmaztatott GPS vezérlõrend-
szer, melyet folyamatosan a Nap járását kö-
vetõ tükörrendszert mozgat.
•8-9 óra ingyenes nappali világítás több ezer
KWh nyereséget jelent.
•Maximum 3-4 éves megtérülési idõ
•400-500 lux betükrözése, bármilyen idõ-
járás és alacsony napállás esetén, ez 50%-kal
több bármely más rendszernél. 
• Minimum 30 éves élettartam bevizsgálva
•10 év garancia

Hol használjunk és hová tele-
pítsünk SunTrackert?
A SunTracker bárhová telepíthetõ:
Vállalati és kereskedelmi épületek, szupermar-
ketek, gyárak, raktárépületek, üzletek, étter-
mek, irodák, tornatermek, fitnesztermek, fedett
uszodák, vásárcsarnokok, tárolóhelyiségek,
hûtõtárolók, fagyasztókamrák, elosztóközpon-
tok, istállók ...... lapos és lejtõs tetõire.

A  hûtõtároló és fagyasztó helyiségekben: 
A SunTracker két statikus légrétege maximális
hõszigetelést biztosít. Ennek lényege, hogy
nincs szükség további fûtési vagy hûtési költ-
ségre.



MIT ÉRDEMES TUDNI A FOTON NYÍLÁSZÁRÓ CSALÁDRÓL?

A Foton termékek, mint az egyediség és a minõség ideális kombiná-
ciói tartós megoldást biztosítanak ahhoz, hogy a lakás legszebb
darabjai legyenek. A Foton típusú nyílászáró szerkezetek mûszaki
paramétereit figyelembe véve magán-, társas- és sorházakba, lakó-
parkokba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint
ipari létesítmények épületeibe építhetõk be. 
Termékskálánk fõ alkotó elemei közé tartoznak a már jól ismert és
bevált profilrendszerbõl készült mûanyag, valamint az elegáns, erõs és

rendkívül idõtálló megoldást nyújtó alumínium nyílászárók. A széles
profilválasztékból adódóan építhetõ belõlük bel és kültéri nyílászáró,
függönyfal és télikert egyaránt. Minden olyan helyre ajánljuk alumíni-
um termékeinket, ahol nagy igénybevételnek vannak kitéve a hom-
lokzati nyílászárók. Alumínium termékpalettánkról bõvebb információ-
val honlapunkon találkozhat, illetve kollégáinktól személyesen, e-
mailben és telefonon szaktanácsokat is kaphat.
Mûanyag nyílászárórendszereink új távlatokat nyitnak meg a külön-
leges építészeti ötletek megvalósításához: a színek, a formák és a
szerkezeti kialakítások rendkívül sokféle lehetõséget nyújtanak
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PRESTIGE
A PRESTIGE ablakokat a legmagasabb esztétikai, szigetelési és biztonsági

elvárások szerint fejlesztettük ki. A legjobb hõ- és
hangszigetelés fokozott biztonsággal, tökéletes for-
mába öntve. A PRESTIGE ablakok rendelhetõk a külön-
leges ROTO Designo rejtett vasalattal, ennek köszön-
hetõen nincsenek látható vasalati elemek, így sem a lek-
erekített forma által kapott esztétikai élmény, sem a rend-
kívül könnyû tisztíthatóság szempontjából nincsenek za-

varó tényezõk. A megnövelt szárnyszélesség további hõ- és hangszigetelési
értékeket képvisel, a 33 féle faerezetû Renolit fólia pedig a színvonalas
egyedire formálás lehetõségét kínálja. 

• u = 1,0-s, fokozottan hõ- és hangszigetelt üveg a komfort jegyében
• 6 légkamra a tökéletesített hõ- és hangszigetelésért
• 74 mm-es megnövelt beépítési mélység a könnyû kezelhetõségért és
a formatartásért
• 85 mm-es szárnyszélesség az extra stabilitásért és biztonságért
• Formatervezett, lekerekített élek
• Faerezet mintázatban az egyedi megjelenésért, valamint az egyszerû
és takarékos ápolhatóságért
• Esztétikus szürke gumitömítés (színes profiloknál fekete)
• Hibásmûködtetés-gátlóval, a helytelen mûködtetésbõl adódó kelle-
metlenségek megelõzéséért
• Designo rejtett pántú vasalattal is rendelhetõ

MEGASTAR
Azoknak fejlesztettük ki a MEGASTAR-t, akiknek fontos, hogy új építésû
házaik ablakai a fokozott biztonság és szigetelés mellett kívül belül egyedi

megjelenést kaphassanak. Maximális kamraszám a
fûtési költségek csökkentéséért A 74 mm-re meg-
növelt beépítési mélység és a 6 kamra nem csak nagy-
obb biztonságot nyújt, de az u=1,0-s üveggel együtt
óriási szerepet játszik a kiváló hõ- és hangszigetelésben.
A MEGASTAR ablakok egyedi megjelenéséért a 12 féle
Acryl (RAL) szín és a 33 féle faerezetû Renolit fólia

széleskörû választéka szolgálja, így az UV védelem, a tartósság és az esz-
tétika évtizedekre biztosítja a vevõ megelégedését.

• u = 1,0-s, fokozottan hõszigetelt üveg
• 6 légkamra
• 74 mm beépítési mélység
• ROTO NT biztonsági vasalat
• Acryl felülettel RAL színekben vagy faerezet mintázatban a változatos
és egyedi színvilágért

• Esztétikus szürke gumitömítés (színes profiloknál fekete)
• Hibásmûködtetés-gátló

PLUS 5
Azoknak ajánljuk a PLUS 5 ablakot, akiknek fontos a kiváló ár/érték arány,

valamint az, hogy az alapfelszerelés ne a megalkuvással
legyen egyenlõ Fokozottan hõszigetelt üveg költ-
ségtakarékosan A fokozott hõ- és hangszigetelésrõl az
u=1,0-s üveg, az esztétikus megjelenésrõl pedig a szür-
ke, könnyen tisztítható gumitömítés gondoskodik. A PLUS
5 ablakokba is hibásmûködtetés-gátlót szereltünk, így
nem kell attól tartani, hogy használat közben a nem

megfelelõ mûködtetés esetén az ablakszárny kibillen a helyérõl, és sérülést okoz.

• u = 1,0-s, fokozottan hõszigetelt üveg alapszériában is a megtaka-
rításért
• 5 légkamrával a jobb hõ- és hangszigetelésért extra költség nélkül
• 62 mm beépítési mélység a felár nélküli optimális szigetelés, bizton-
ság és nyugalom érdekében
• ROTO NT biztonsági vasalat
• Esztétikus szürke gumitömítés
• Fényes, idõtálló, fehér felület
• Hibásmûködtetés-gátló

EXPERT
Az energiatudatos építkezés elengedhetetlen eleme az EXPERT nyílászáró-

család, mert középtömítéses rendszere fokozottan
megakadályozza a hõhidak képzõdését és optimalizálja
a hõszigetelést. Megnövelt betörésbiztonság és
kiváló hõszigetelés harmonikusan lekerekített
formában. A lekerekített formavilág, a 12 féle Acryl
(RAL) szín és a 33 féle faerezetû Renolit fólia biztosítja a
briliánsan sima felületet, hogy az ablakok egyéni ízlés-
nek megfelelõen formálhatókká váljanak.

• u = 1,0-s fokozottan hõ- és hangszigetelt üveg az energiatuda-
tosságért
• 5 légkamra a hõhidak ellen
• 74 mm-es megnövelt beépítési mélység
• 85 mm-es szárnyszélesség
• Középtömítéses rendszer a betörésbiztonság növelése érdekében
• Faerezet mintázatban a természetes hatásért
• ROTO NT biztonsági vasalat
• Esztétikus szürke gumitömítés (színes profiloknál fekete)
• Hibásmûködtetés-gátló

FOTON KFT. / 9400 SOPRON. IPAR KRT. 4/B. / TEL.: 99/511-600 / E-MAIL: FOTON@FOTON.HU / WEB: WWW.FOTON.HU
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A hálózati eszközöket gyártó LEVELONE
1991-ben alakult a németországi Dort-
mundban, így termékeivel a kíváló német
minõséget kaphatjuk kézhez. 
Minden célpiacra van megoldása, legyen
szó otthoni, irodai vagy üzleti szegmensrõl.

Termékei a routerek, switchek, IP kamerák,
KVM switchek és sok más hálózati eszköz.

Termékek megtalálhatóak:
www.level1.hu oldalon.

„Itt van az õsz, itt van újra, 
S szép, mint mindig, énnekem.”
M I R E  K E L L  O D A F I G Y E L Ü N K  Õ S S Z E L ?  

A BIZTONSÁG ABC SOK MÁRKÁNAK,
GYÁRTÓNAK A KIEMELT SZAKÜZLETE.
SZEPTEMBERBEN ISMÉT FELKÉRÉST KAP-
TUNK, ÍGY BEMUTATNÁNK ÚJ GYÁR-
TÓNKAT A NÉMET LEVEL ONE-T.

Nyaralóknál, vagy ahol ritkán tar-
tózkodunk, ott össze kell szedni a
levelet! Ha egy ház elõtt, vagy a
lépcsõn falevelek vannak, az árul-
kodó nyom, hogy nincsenek ott a
lakók!

Nyáron ezekben az épületekben
mindig mozgás van, így akkor kicsi
az esély a betörésre, és ilyenkor
nem is használjuk sûrûn a riasztót.
Fontos, hogy Õsszel, egy szakem-
berrel karbantartsák a riasztókat.
Az érzékelõket megtisztítani, akku-
mulátorokat ellenõrizni.

Az akkumulátorok hidegben ala-
csonyabb kapacitással rendelkez-
nek, így akkor mennek tönkre
általában.
A kamerarendszereknél a kamerák
megtisztítása, csavarok ellenõr-
zése a legfontosabb. Továbbá itt is
a szünetmentesítések akkumulá-
torainak az ellenõrzése szükséges.

Nem szabad elfeledkeznünk az
ajtók, ablakok, rácsok állapotáról
sem!

BIZTONSÁGOS ÉLETET KÍVÁNVA:
Gáspár István

www.BiztonsagABC.hu



Május utolsó hetének egyetlen derült, esõmentes
napján, 31-én a Stiebel Eltron Kft. Budaörsön felavat-
ta új telephelyét.

STIEBEL ELTRON IRODAHÁZ
Az 1924-ben alapított német vállalat, már hazánkban is komoly múlt-
tal rendelkezik. Az ünnepség egyszerre szólt a magyarországi leányvál-
lalat pont 2 évtizedes jubileumának és az új modern épületnek. A 20.
születésnapi rendezvényre Dr. Ulrich Stiebel - a cég tulajdonosa, az
alapító fia - is ellátogatott, aki most elsõ ízben járt Magyarországon.
Kóczián László ügyvezetõ igazgató mellett, õ is köszöntette a vendé-
geket, kiemelve a megújuló energia és a technika folyamatos fejlõ-
désének fontosságát. Pár napja lett elindítva az a monitoring rendszer,
amely az épületben mûködõ geotermikus hõszivattyú, a napkollektorok
és a napelemek mûködését naplózza. Ennek kapcsán Dr. Ulrich Stiebel
megemlítette, hogy 2012-ben Németországban több elektromos ener-
gia keletkezik majd a napelemes generátorokból, mint a nukleáris erõ-
mûvekben.

A vendégeknek lehetõségük volt, hogy megtekintsék az új telephely
gépházát is, hiszen az egész épület fûtését, hûtését és szellõzését
megújuló energiát hasznosító Stiebel Eltron rendszerek biztosítják.

A rövid tárlatvezetést követõen következett a finom ebéd, majd a
meghívott sztárfellépõk - Muri Enikõ 2011. év legjobb nõi hangja,
valamint a fantasztikus hanggal és humorral rendelkezõ Leggiero ének-
együttes.

A pompás idõben közben megérkezett a hatalmas születésnapi torta is,
melyet Marc-Jan Schutte ügyvezetõ vágott meg ünnepélyesen.
Születésnapokon szokás, hogy az ünnepelt ajándékot kap. De a Stiebel
Eltron Kft. úgy döntött, hogy inkább õ szeretné most megajándékozni
partnereit. Ezért a desszertet a tombolasorsolás követte, melyen értékes
ajándékokat nyújtottak át a szerencsés nyerteseknek.

A STIEBEL ELTRON KFT. EZÚTON IS KÖSZÖNI, HOGY EGYÜTT
ÜNNEPELHETETT SZÁMOS PARTNERÉVEL!

A 2012 májusában átadott új magyarországi központ egyben cégünk
legkomplexebb hazai referenciája is.

WPF 27-es hõszivattyú 7 db. 100m mély talajszondával, 3 db. LWZ 270
plus szellõztetõgép, 2 db. SOL 27 napkollektor, 12 db. Tegreon 235p
napelem és további számos különleges Stiebel termék.

Részletesen monitorozott hõszivattyús és napelemes rendszerünket
szívesen bemutatjuk mûködés közben személyesen is minden kedves
érdeklõdõnek.

H I V A T A L O S A N  I S  F E L A V A T T Á K  A Z  Ú J  I R O D Á T

20 éves a Stiebel Eltron Kft. 
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balról: Kóczián László ügyvezetõ és Ulrich Stiebel
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Megnyílt a Zsolnay Kulturális Negyed

Zs
Zsolnay negyedZsolnay negyed

A Zsolnay név régóta összeforrt Pécs iden-
titásával. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra
ma is üzemel, de kisebb területen és kapa-
citással, mint száz évvel ezelõtti fénykorá-
ban. A felszabaduló leromlott állapotú, de
értékes épületállomány hasznosítása régóta
foglalkoztatta a városvezetést és a pécsie-
ket. 
Nem véletlenül, hiszen a terület egy külön-
leges hangulatú hely, értékes épületekkel,
szobrokkal, kerámia díszekkel. A haszno-
sítási javaslatok megvalósulásához sokáig
hiányzott a pénzügyi háttér.

2006-ban Pécs sikeresen pályázott a 2010-
es Európa Kulturális Fõváros címre. Ez új
lendületet adott a gyár hasznosításának, ez
lett a legnagyobb EKF-es kulcsprojekt. A
koncepció szerint a gyár visszahúzódik a te-
rület harmadára, a nagyobb rész pedig
megnyílik a nagyközönség elõtt új kulturális
funkciókkal.

A Zsolnay Kulturális Negyed tervezési mun-
káira 2008-ban nyilvános építészeti tervpá-
lyázatot írtak ki, amelyet az MCXVI Épí-
tészmûterem Kft. nyert meg Csaba Kata,

Herczeg László és Pintér Tamás János
építészek által készített tervvel. A feladat
nagysága és összetettsége miatt 11 partner
iroda kapcsolódott be az építészeti, tájé-
pítészi munkákba (Abora, GEON, Helfrich-
Konrád, KLMV, KM07, Small design, S73,
Térlabor, Új irány) az egyéb mérnöki szaká-
gak mellett.

Az építészeti koncepció szerint a terület épí-
tészeti karaktere adott, amely kitisztázásra,
újragondolásra vár. Nem új, nagyívû bea-
vatkozások történtek, hanem sok kisebb
bontás, építés, átalakítás történt, az eredeti
struktúra folytatásaként. 

Az épületeket az új funkció befogadására
alkalmassá kellett tenni, ki kellett elégíteni a
mai igényeket és elvárásokat, mindezt úgy,
hogy a terület egyedi hangulata, sokszínû-
sége megõrzõdjön, illetve gazdagodjon.
Ennek eszköze volt számos tervezõ partner
bevonása, hogy minden épületre kellõ fi-
gyelem jusson, illetve megõrzõdjön a terület
sokszínûsége többféle építészeti látásmód
érvényesülésével.



A kulturális negyed négy területrészbõl
áll, ezek az egyetemi, az Alkotó, a
Családi és a Míves negyed. A legna-
gyobb részt a Pécsi Tudományegyetem
Mûvészeti Kara használja. Az itt lévõ
épületekben festészet, szobrászat, zene,
kerámia és film mûvészeti oktatásához
szükséges mûhelyek, mûtermek, próba-
termek és egyéb oktatási helyiségek
kaptak helyet. Az Alkotó negyed  az egy-
kori Ifjusági ház utódaként fiataloknak
biztosít kulturális programokat és szóra-
kozási lehetõségeket a Pirogránit udvar
épületeiben, amely az egyik legszebb
udvaros beépítésû része a gyárnak.

A Családi negyedben a Bóbita bábszín-
ház, a Pécsi nagygaléria, a planetárium,
a Labor interaktív varázstér és a park
játszótereinek elsõsorban a családok a
célközönsége. A Míves negyed a gyár
díszített legrégebbi épületeibõl áll, ame-

lyek fõként az ide látogató turisták
célpontja. Fõ atrakciói a Gyugyi gyüj-
temény, a látványmanufaktúra, a Rózsa-
szín kiállítás, a család és gyártörténeti
kiállítás, valamint szálláshelyek, étte-
rem, kávézó, borozó várja az ide láto-
gatókat. 

A tervezés 2008-2009, a kivitelezési
munkák 2009-2011 között folytak. Az
épületek átadása folyamatosan, több
ütemben történt 2010 szeptemberétõl.
A teljes Kulturális Negyed 2012 tava-
szán nyílt meg a Zsolnay Fesztivál ke-
retében. Sajnos 2010-re nem készült el,
mégis egy régóta esedékes, Pécs
számára fontos fejlesztés tudott megva-
lósulni az EKF segítségével.
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Az épület térszervezési szempontból hármas
tagolású. Központi eleme, magja maga a
999 fõs hangverseny- és konferenciaterem.
A nagyterem tömbjét öleli körül az a köz-
lekedõterület, amely az épületet funkci-
onálisan szervezi és a technikai folyosóktól
kezdve egészen az elõcsarnokig mind a
személyzet, mind a közönség fõbb mozgá-
sának helyszínéül szolgál. Erre a közlekedõ-
gyûrûre kapcsolódik a külsõ épületsáv,
amelyben a további szólampróba- és kon-
ferenciatermeket illetve az egyéb szükséges
irodai és kiszolgáló funkciókat helyeztük el.

AZ ÉPÜLET MULTIFUNKCIONÁLIS 
KONCEPCIÓJA
A Kodály Központ komoly és könnyûzenei
koncertek, konferenciák, különbözõ díszle-
tezést nem igénylõ rendezvények, elõadá-
sok helyszíne, valamint a Pannon Filhar-
monikusok Pécs székháza is egyben. Az
épület intézményileg tehát 2 szervezetnek
ad otthont.

MULTIFUNKCIONÁLIS NAGYTEREM
A nagyterem elsõsorban koncertterem.
Balett- és egyéb koreografált elõadások,
sõt bizonyos operák számára is alkalmas,
de díszletezett színházi elõadásokra szán-
dékosan nem. Másodsorban a nagyterem a
konferenciák plenáris elõadóterme (a szé-
kek karfájából írólap is kihajtható és
áramvételi lehetõség is van). Harmadrészt a
földszinti zsöllye síkpadlóssá tehetõ, vagyis
a síkpadlót igénylõ rendezvények tartása is
lehetséges. 

HANGVERSENYEK
A nagyterem terét és akusztikáját úgy ter-
veztük meg, hogy akusztikus koncertek
számára optimális legyen, ugyanakkor más
akusztikai igényû funkciókra is alkalmassá
tehetõ (erõsített koncertek, konferenciák és
egyéb rendezvények). 

KONFERENCIA
Konferencia esetén a nagyteremben tartják
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A Z  É P Í T É S Z  S T Ú D I Ó  K F T.  I .  D Í J A S  P Á LY A M Û V E
PÉCS - KODÁLY KÖZPONT

A konferencia és koncertközpontra kiírt eredményes építészeti terv-
pályázaton 2007 áprilisában az Építész Stúdió Kft. pályamûve nyer-
te az I. díjat és ezzel a megbízást is. 



a plenáris elõadásokat, ezek között pedig a
két konferenciateremben és a kétfunkciós
szólampróbatermekben a szekcióüléseket.
(Az emeleti konferenciateremben speciális
funkciónak is biztosítottunk lehetõséget,
balett-próbateremként is használható.) 

SÍKPADLÓS RENDEZVÉNYEK
Kisszínpados kialakítással és az enyhén
emelkedõ zsöllyepadló süllyesztésével a
földszint nagy része síkpadlóssá alakítható.
A széksorok betolhatók a földszinti hátsó
karzat alá. Így különbözõ rendezvények,
bálok, könnyûzenei koncertek megtartására
is alkalmas a terem. A közelben elhelyezett
catering tálalóhelyiségbõl étellel-itallal
kiszolgálható.

PFP-SZÉKHÁZ
Az épületben található a Pannon Filharmo-
nikusok székhelye, menedzsmentje. A zene-
kari próbatermet kizárólag a PFP használja.
A szimfonietta és a többi szólampróbaterem
multifunkcionális, konferencia alkalmával
szekcióteremként is használhatók. 

LÉPCSÕK
Az épületnek három olyan lépcsõháza van,
amely minden érdemi szintet összeköt. Az
északnyugati saroknál a közönség számára,
a színpad mögötti déli oldalon a mûvészek,
illetve a PFP dolgozók számára, a nyugati
oldalon a kiszolgáló személyzet számára
készült lépcsõház. Ezeken kívül az elõcsar-
nokból indítottunk egy kényelmes spanyol
lépcsõt a nagyterem galériájára, valamint
két külön lépcsõt pedig az emeleti konfer-
enciaterem, illetve a szekciótermek megkö-
zelítése érdekében.

RÉSZLETES FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS
Az épület pinceszintjét nagyrészt a nagyter-
met kiszolgáló funkciók töltik be: a zenekari
árok körüli manipulációs terek, a nagyter-
met ellátó szellõzõgépház, tárolók és kar-
bantartó mûhely, valamint itt találhatók a
személyzet öltözõi is. A déli oldalon - a
leeresztõ aknához kapcsolódóan - az elek-
tromos energiaellátás blokkja kapott helyet.
A földszinten, az elõcsarnokba vezetõ fõbe-
járat közelében található a kettéosztható

konferenciaterem, a közönséget kiszolgáló
ruhatár, büfé, kávézó, valamint a cca. 1000
fõs nagyterem földszinti bejáratai. A föld-
szint üzemi zónája a gazdasági bejárat felõl
közelíthetõ meg, mely a színpadszintben
kialakított kamionrakodó rámpa miatt a
közönségforgalmi területeknél 1,0 méterrel
magasabb padlóvonalú. Az üzemi terület
déli részén a vendégmûvész öltözõk kaptak
helyet, innen érhetõ el a színpad mögötti
zóna (gyülekezõ), mely már a nagyterem
'ház a házban' elven kialakított, akusztikai
rugókra ültetett védett terében van. A nagy-
terem színpada 3 állású (kis-, közép- és
nagyszínpad), ezen variációk - mely zene-
kari árok kialakítását is lehetõvé teszik - 
süllyedõ pódiumok alkalmazásával érhetõk
el. A földszinti zsöllye - dönthetõ padló
révén - síkpadlóssá is tehetõ. A nyugat felõli
kiszolgáló karéjban a fizikai alkalmazottak
pihenõi és egyéb raktárhelyiségek talál-
hatók. A színpadi bejárat közelében alakí-
tottuk ki a mûvészbüfét, valamint a nagyter-
met ételfogyasztásos rendezvény esetén
kiszolgáló tálalót. A hulladéktárolási helyi-
ségek a gazdasági bejáratnál találhatók.

Az elsõ emelet közönségforgalmi területei
galériás kialakításúak, egy légtérben az
elõcsarnokkal. Észak felõl a nagyterem
emeleti galériája található. Innen a hang-
csapdáként mûködõ elõtereken áthaladva
tárul fel a terembelsõ. Szemben a szakmai
vendégek számára fenntartott orgona-
karzat helyezkedik el. A nagyteremben u-
gyanis megadtuk a lehetõségét egy 70 re-
giszteres orgona késõbbi beépítésének. A
színpad felett láthatók a mozgatható
akusztikai hangvetõk. A konferenciagalé-
riáról nyílik kelet és dél felõl az emeleti kon-
ferenciaterem, mely kialakításánál és nagy
belmagasságánál fogva balett-próba-
teremként is használható, továbbá azon
multifunkcionális termek sora, melyek kon-
ferencia-szekciótermekként vagy szólam-
próba-termekként egyaránt használhatók.
Az elsõ emeleten alakítottuk ki a személyzeti
bejáratot a recepcióval és a diszpécser-
központtal. Innen nyílik a menedzsment iro-
dablokkja, illetve innen juthatunk fel a PFP
székház második- és harmadik emeleti
üzemi és irodai területeire.

A második emelet közönségforgalmi olda-
lán a felsõ elõcsarnoki galéria és nézõtéri
karzat található, míg az üzemi részen a PFP-
zenészek szintje, a zenekari próbateremmel
és a zenészek egyéb helyiségeivel. 

Ezen a szinten több légtechnikai gépház is
található.
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A harmadik emelet északi oldalán található
a nagytermet kiszolgáló technikai helyiség-
sor és galéria, az általános helyiségeket
ellátó szellõzõgépház és a kültéri, de
vizuálisan fedett gépészeti terasz. 
A nagyterem színpad körüli zónájában ezen
a szinten kaptak helyet a látványvilágítás és
a hangtechnika berendezései. Az épület déli
oldala mentén pedig a PFP-menedzsment
irodai helyiségei sorakoznak. 

A harmadik emeletrõl üzemi feljárókon
juthatunk fel a különbözõ speciális
zónákhoz, így a nagy-terem járható maga-
sságúra kialakított rá-csostartós födém-
terébe, ahol elsõsorban a látványvilágítási
berendezések idõszakos karbantartása
történik, illetve az egyes hõ- és füstelvezetõ
ventillátorokhoz.

ALKALMAZOTT ANYAGOK
Az épülettömeg külsõ megjelenését teljes
egészében a süttõi mészkõ uralja: 
HOMLOKZAT: süttõi gazdabányai mészkõ,
tömítetlen gyémántkefélt felület
TETÕ: süttõi gazdabányai mészkõ, tömí-
tetlen gyémántkefélt felület
TÉRBURKOLAT: süttõi haraszthegyi mészkõ,
tömítetlen gyémántkefélt felület
ELÕCSARNOK PADLÓ: süttõi haraszthegyi
mészkõ, tömített gyémántkefélt felület
BELSÕ LÉPCSÕK: süttõi haraszthegyi
mészkõ, tömített gyémántkefélt felület,
kezdõfok stokkolt

A homlokzati üvegfelületek porszórt hõhíd-
mentes alumínium illetve acélszerkezetûek,
a kõburkolat mögé rejtett tokkialakítással.
Ahol a funkció megkívánja, a nyílászárók
vissza lettek húzva a hõszigetelés síkjáig, és
elõtte /árnyékolóként és akusztikai véde-
lemként/ jelennek meg a kerámiaraszteres
üvegfelületek. 

A koncertterem belsõ burkolata égerfával
furnérozott rétegelt lemez, külsõ burkolata
okker-arany színû Rafaello Madreparlato
bevonat, ami velencei stukkóként ismert.



Az ingatlanon meglévõ épület egy magas
tetõs 4 szintes lakóépület (alagsor, magas-
földszint, emelet, tetõtér) a telek elsõ felé-
ben a nyugati oldalon áll. Építtetõ elkép-
zelése szerint a meg- lévõ épület emeleti
szintjeit irodaként, az alagsort pedig kiszol-
gáló funkciók elhelyezésére szeretné hasz-
nosítani. Mivel a beépített területek az
érvényes elõírások szerint sem a meg-
engedett beépítettséget, sem a bruttó szint-
területet nem érik el, az épület bõvítésére
van lehetõség! Az építtetõ egy gyerekek
foglalkoztatására alkalmas kisebb tor-
nateremmel szeretné bõvíteni a meglévõ,
megmaradó épületet.

MEGLÉVÕ ÉPÜLET 
REKONSTRUKCIÓJA
Alagsor az új szárnyba kerülõ gyerek tor-
naterem kiszolgáló területe lett. Egynemû
öltözõt terveztünk a szükséges WC-vel, zu-
hanyozóval. Külön helyiség készült a tanár
részére. Erre a szintre került az épületet
ellátó közös kazán is! A további szintekre
irodákat szánt az építtetõ. Az épület
meglévõ elõlépcsõjén, bejáratán keresztül
lehet az iroda egységeket megközelíteni,
elkülönítetten a gyerek tornatermi egység
bejáratától!
A magasföldszint önállóan kiadható iroda
egység. Az emelet és a tetõtér szintén önál-
ló irodaegység. A tetõtér feletti tetõszerkezet
elbontásra került, az új tetõ 35°-os belsõ
tartóoszlop nélkül. A tetõtér utca felöli
oromfalára a jelenlegi kis kör jellegû nyílás
helyett nagyobb kör ablakot terveztünk. A
magas tetõ burkolata a korábbi cserép-
tetõ helyett az új szárnnyal azonos szürke
PREFA fémlemez fedést kapott. A tetõ és az
oromfal párkányzata a korábbi festett fa
helyett igényesebb és idõállóbb PREFA
lemezzel burkolt.
A gerébtokos faablakok változatlan megje-
lenéssel korszerû faablakokra lettek cse-
rélve. A külsõ téglafalak 6 cm hõszigetelést
kaptak. A belsõ födémen lévõ rétegek a
födémig vissza- bontásra kerültek. Felette új
úsztatott padlót terveztünk. Belsõ nyílás-
zárók utólagos szerelésû fatokos faajtók. Az
elektromos, gyengeáramú rendszerek,
fûtés, hûtés mai igények szerint épültek ki.

ÉPÜLETEGYÜTTES 
KÜLSÕ MEGJELENÉSE
A fémlemez fedés és fémlemez párkány
mellett az utcai oromfalon lévõ új ablak és
a festett homlokzat jelenlegi sárga színének
drapposabbra színezése jelenti a változást! 
Az új szárny 35°-os magas tetõ gerince egy
tengelyre került a meglévõ épület tetõ ger-
incével! Az új szárnyon a meglévõ épület
markáns kõ lábazata fut tovább. A kõ
lábazat felett egységes

burkolatú az új szárny. Ez a PREFA alu.
lemez szürke színû, kicsit struktúrált felületû
burko- lata, mely homlokzatként és tetõ
burkolatként is megjelenik. A bejárat felõl a
tornaterem tömegét jelenítjük meg, ez
teremt kapcsolatot a meglévõ épület magas
földszintjének alacso- nyabb kiugró töme-
gével. Az új szárny nyílászárói kívül színezett
mûanyag szerkezetek. A tetõben nagy felü-
leten alu. szerkezetû tetõsíkba simuló üveg-
felületet tervezünk

Modern tornaterem
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Az Orbánhegyi út 5. meglévõ épület bõvítéses rekonstrukciója, bár
alapvetõ elemeit megtartotta, mégis egy kicsit modernebb gyermek
tornaterem lett

Építtetõ: Orbánhegyi út 5. Kft / 1026 Budapest, Rügy u. 8.
Generál építész tervezõ / Szendrõ Építész Stúdió Kft

Szendrõ Péter Ybl díjas, É1 01-0110 / Nagy László vezetõ tervezõ
SZENDRÕ ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT  1016 Budapest, Tigris u. 21.

t/f: 214-8515;  szendrostudio@t-online.hu;  www.szendrostudio.hu
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Hogy tartósan mûködõ képes legyen a
zöldtetõnk, minden részletre figyelnünk
kell, így a vízelvezetésre is.

'A zöldtetõn a vízelvezetés tervezését a
DIN EN 12056-3 és DIN 1986-100
szerint kell megoldani. A zöldtetõknél
már a tervezési fázisban biztosítani kell a
növényzettel telepített és az egyéb felü-
letek tökéletes vízelevezetését. 

“A vízelfolyást egyrészt a rétegrenden ke-
resztül - merõlegesen, másrészt a rétegek
síkjában is biztosítani kell. A zöldtetõkön
jelentkezõ többletvíz gyors elvezetésére
3-fajta módszer lehetséges:

• vízelvezetés a vegetációs felületen
belül;
• vízelvezetés a vegetációs felületen
kívül;
• növényzettel telepített és egyéb
felületek szétválasztott vízelvezetése.

'A vegetációs mezõbe esõ víznyelõk hoz-
záférését, szennyezõdésektõl, és a be-
mosódó rrészektõl történõ védelmét, va-
lamint az ellenõrzését a beépített kon-
trollaknák szolgálják. A konttrollaknák a
vízelvezetést nem korlátozhatják.'
(Forrás: FLL-zöldtetõ irányelv)

Az úgynevezett 'kontrollakna' extenzív és
intenzív zöldtetõkön építendõk be,
ahogyan ez pl. Pannonhalmán a bencés

fõapátsághoz tartozó 'Viator' vendégfo-
gadó mélygarázst fedõ intenzív zöldtetõn
is történt. Ott a kivitelezõ alvállalkozó, a
Multi-Land Kft., az Optigreen Triangel-
kombi-kontrollaknát választotta beépí-
tésre. 

Az Optigreen Triangel-kombi-kontrollak-
na extenzív és - 10 cm-es léptékben
magasítva - intenzív zöldtetõkhöz, tetõ-
kertekhez is beépíthetõ. A belsõ borda-
rendszerrel erõsített, ABS-mûanyagból
készült kontrollakna, rendkívül formasta-
bil, emiatt akar több mint egy méter ma-
gasságban is beépíthetõ és - megfele-
lõen a zöldtetõ irányelvének - a négy
oldalfal teljes felületen lévõ, elõre gyár-
tott réseken keresztül, elvezeti a réte-
grend síkjában keletkezõ többletvizet a
víznyelõbe. Erõs záporesõknél a felületen
képzõ többletvizet az aknafedõben lévõ
nyílásokon át vezeti el a tetõrõl.  
Az átázott rétegrendbõl, merõlegesen,

távozik a többletvíz a beépített drénréteg
(drénlemez vagy ömlesztett drén) segít-
ségével valamint szintén a kontrollakna
vízelvezetõ résein át. A kontrollaknát cél-
szerû körbevenni egy kavicssávval, ami
távol tartja a növényzetet a víznyelõtõl,
hogy be ne nõje ill. eldugaszolja azt.

A zöldtetõn az akadálymentes vízelfo-
lyáshoz nem elegendõ a megfelelõ mi-
nõségû és elegendõ mennyiségben be-
épített kontrollakna, amellett összhang-
ban kell lenni, illetve dimenziónálni kell
a rétegrend vastagságát a drénréteg
vastagságával és anyagával, valamint az
ültetõközeg minõségével. 
Csak jó tervezés jó  kivitelezés során a
tervek és elõírások betartásával lesz tar-
tósan mûködõképes a zöldtetõ és meg-
bízhatóan tölti be funkcióját hosszú
éveken át, mint pl: 
- párásítja számunkra a levegõt
- megtisztítja levegõnk a finompor- és
mérgezõ anyagoktól (CO2)
- tompítja a városi zajt
- látványa magában nyugtató hatással
van ránk
- és, és, és… 

KONTROLLAKNÁK A VÍZNYELÕK VÉDELMÉRE

Zöldtetõk
A jó minõséggel készült, tartó-
san mûködõ zöldtetõvel magas
színvonalú épületekkel fenntart-
hatjuk az ökológiai rendszer e-
gyensúlyát és épséget, mert a
zöldtetõvel azt a darab élõ termé-
szetet adjuk vissza, amitõl az épít-
kezés során megfosztattuk.  

1 m2 zöldtetõ 10 kg-ig CO2 -õt köt le 1 évben

Viator tetõterasz

Optigreen-
Triangel-kombi-
kontrollakna, 

a képen  
110 cm
magas,

beépítés elõtt… 

...és beépítés
után

www.optigreen.hu / info@optigreen.hu 



Alapanyag szempontjából két csoportba sorol-
hatjuk a fújható ásványgyapotokat:
• kötõanyagot nem tartalmazó (ún. virgin
wool) vagy táblás vagy tekercses termékek
gyártása során keletkezõ vágási hulladék újra
feldolgozásából származó gyártmányok.
A Knauf Insulation a magyar piacra a kife-
jezetten e célra készülõ, fehér színû Supafil
üveggyapot anyagokat ajánlja. 
A kötõanyagot nem tartalmazó ásványgyapot
termékek elõnyei:
• Természetes alapanyagokból készülnek
• Nincsenek egészségre káros alkotórészeik
•  Az MSZ EN 13501-1 szerint A1 (nem ég-
hetõ) tûzvédelmi osztályba tartoznak. 
A fújható terméknek már van honosított ma-
gyar szabványuk, MSZ EN 14064 számon.
A szabvány elsõ rész harmonizált - MSZ EN
14064-1:2010 Hõszigetelõ termékek épüle-
tekhez. Helyszínen kialakított laza ásvány-
gyapot (MW-) termékek. 1. rész: A beépítés
elõtti laza kitöltõanyag elõírásai - amelyben a
gyártó által igazolható tulajdonságokat és vizs-
gálataikat írják elõ.
A szabványban meghatározott alapvetõ
követelmények:
Hõvezetési tényezõ/hõszigetelõ képesség •
Vízfelvétel• Páraátbocsátás•  Áramlási ellenállás
Ülepedési osztály - Si: a gyári készítésû ter-
mékeknél a kötõanyagtartalom miatt ezt a
kategóriát nem ismerjük. A fogalom azt mutat-
ja, hogy 25 év idõtartamot feltételezve mekko-
ra ülepedés (vastagságcsökkenés) várható a
beépítés után.

A szabvány három alapvetõ alkalma-
zási területet ad meg:
• vízszintes épületelemek szabadon befújt
szigetelése: ilyenek az épületek nem hasznosí-
tott tetõtereinek zárófödémei (loft insulation);
• falazott, üreges falak: elõtétfalas szerkezetek
• vázas (keret) szerkezetek: tartóvázas épületek
vízszinte, ferde és függõleges elemei, maga-
stetõk szerkezetei
A "loft" szigetelés esetén bármilyen ülepedés
megengedhetõ, mivel a munkaterület késõbbis
megközelíthetõ, a beépített anyagra itt utólag
is rátölthetõ pótlólagos réteg.

A másik két terület esetén az utólagos
szigetelés nehezen vagy egyáltalán nem
végezhetõ el, ezért itt S1 osztály az elõírás. Az
alábbi táblázat a ülepedési osztályokra
megadott értékeket láthatjuk:

A gyári vizsgálatok alapján a gyártó megad-
hatja azt a testsûrûséget, amely esetén tartható
az S1 osztály. Vizsgálatok hiányában az alka-
lmazási területtõl függõen a szabványban elõírt
alábbi minimális testsûrûségeket kell
megkövetelni a befújt termékektõl.
Éghetõség: ha a termék szervesanyag tartalma
? 1,0 m%, akkor vizsgálat nélkül az A1
tûzvédelmi osztályba tartozik.

Példa a CE jelölési kódra: MW EN 14064 - 1
- S1 - AF38 - WS - MU1

A második rész - MSZ EN 14064-2:2010
Hõszigetelõ termékek épületekhez. Helyszínen
kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek.
2. rész: A beépített termékek elõírásai - nem
harmonizált szabvány, mivel a gyártónak nincs
befolyása a beépítés körülményeire.  
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kivitelezõre
hárul az alkalmazott eljárás, géptípus, tech-
nológia kiválasztásának felelõssége, a
megfelelõ minõségû, tartós szigetelés
kialakítása érdekében.
Új termékeink olyan épületelemek és -
szerkezetek hatékony hõszigetelését is lehetõvé
teszik, amelyekben más - táblás vagy tekercses
kiszerelésû - termékek alkalmazásával nem
vagy csak nehézkesen lehetne boldogulni:
Borított fafödémek
Elõtétfalas szerkezetek

Könnyûszerkezetû épületek falai, födémei
Tetõszerkezetek nehezen elérhetõ részei

Vízszintes épületelemek szabadon befújt szige-
teléséhez a Supafil Loft 045 üveggyapotot
ajánljuk, amelynek deklarált hõvezetési
tényezõje 12 kg/m3 testsûrûség esetén ?D =
0,045 W/m.K. A tesûrûség a befúvás során
változik, általában 12-15 kg/m3 között van.
Az adott területhez szükséges anyagmennyiség
a következõk szerint adható meg: a kívánt
hõvezetési ellenállás kiválasztása után a cso-
magoláson található táblázat szerint
• a beépítendõ vastagságot vagy
• a felhasználandó bálák számát kell megadni.

A kvitelezés megkezdése elõtt célszerû néhány

helyen mércéket elhelyezni, amelyekrõl
leolvasható a befújt anyag vastagsága, az "R"
hõvezetési ellenállás, a fajlagos tömeg -
kg/m2-ben - és a felhasznált bálák száma
db/100 m?-ben.

A módszer elõnyei: • gyors, hatékony • hézag-
mentes felület • kis terhelés • nem éghetõ • a
szigetelõanyagban nincsenek egészségre
káros összetevõk

A szabvány nem ír elõ tulajdonságokat
akusztikai (hangelnyelés, léghanggátlás) vagy
mûszaki szigetelésekkel szemben támasztott
követelményekre, így ezeket a gyártók nem
vizsgálják.
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Fújható ásványgyapot termékek
A Knauf Insulation nemrégiben új termékcsaládot, az úgynevezett
fújható (más néven laza) ásványgyapotot mutatott be a magyar pia-
con. A táblás vagy tekercses kiszerelésû termékekkel szemben az
ilyen anyag ömlesztett formában, bálákban szállítva kerül a fel-
használóhoz, aki megfelelõ gépekkel elvégzi a befúvást.

+36 23 889 844, fax.: +36 23 889 845
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ÍGY MÛKÖDIK A FALSZÁRÍTÁS DRYMAT® RENDSZERREL – GARANTÁLT!

Elektrofizikális falszárítás

A Drymat® rendszer elektrofizikális alapelven mûködik – a falazat-
ba bevitt nemesacél elektródákkal. Ez az eljárás (ÖNORM 3355-2
szerint) tudományosan elismert, nagyon hatékony és kockázatoktól
mentes úgy az emer mint az épületállomány számára.

MIT JELENT AZ 
»ELEKTROFIZIKÁLIS ALAPELV«?

Az aktív, elektrofizikális falszárításnak nincs
köze az áram nélkül dolgozó rendszerekhez.
Sokkal inkább arról
van szó, hogy a
falazatban a pola-
ritást visszafordít-
suk, így a felszálló
nedvességet újból
a talajba »vissza-
vándoroltatjuk« - a
fal, a mennyezet,
és az aljzat így új-
ból száraz lesz. Ez
azt jelenti, hogy az
épület lényegesen
gyorsabban lesz
száraz mint egy passzív eljárással. Mindezen
túl ezzel egyidõben sótalanítva is lesz. Egy
további elõnye az elektrofizikális falszárítás-
nak: a folyamat alatt keletkezõ szabad
atomokból álló oxigén a gombák, baktéri-
umok és algák növekedését megakadályoz-
za – így az épület állagát megóvjuk és a
hely klímáját javítjuk.
Mindez kémiai anyagok és az épület sta-
tikájába történõ beavatkozás nélkül
történik. A Drymat® rendszereknél nincs
mélyfúrás, nincs falvágás és nincs felásás –
tehát se zaj, se szemét, és nem keleetkeznek
károk sem a házban, sem a kertben.

DRYMAT-SYSTEME KFT
WWW.DRYMAT-

SYSTEMS.COM/HU
+36 30 902 7838

LÉPÉSRÕL-LÉPÉSRE 
A HELYISÉG JÓ KLÍMÁJÁÉRT

1. LÉPÉS: ANALÍZIS
A Wenner-eljárás szerint pontosan megál-
lapítjuk a meglevõ nedvességet és azt, hogy
milyen zavaró tényezõk állnak fenn.

2. LÉPÉS: TELEPÍTÉS
A Drymat® M 2030 Eo+rendszer teljes
vezérlése egy APS mûanyagházban talál-
ható.

3. LÉPÉS: SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT
Sajátos adottságok függvényében az elek-
tofizikális, elektródákkal történõ falszárítási
folyamat 3-12 hónapig tart. 3 hónap után
végezzük az elsõ ellenörzõ mérést.

4. LÉPÉS: EREDMÉNY ELLENÕRZÉS
A szárítási folyamat alatti és utána történõ
mérésekkel, egészen pontosan, száza-
lékosan meg tudjuk határozni mennyi ned-
vesség került kivonásra a falazatból.

MINDIG ÉS MINDENHOL MÛKÖDIK A DRYMAT?

A Drymat rendszerrel lehetséges szinte minden faltípus és épületállomány szárítása. Már sikerrel szárítottunk
olyan falazatot is amely vastagsága 9 méter és az össz. hossza 1.000 méter. Ritkán van olyan vizes falazat,
mellyel szemben a Drymat® rendszer is tehetetlen lenne – például, ha a pincefal víznyomásnak van kitéve.
De ilyen esetben sincs kockázat az Ön számára, mert csak akkor szereljük fel a rendszert, ha a szakem-
bereink kielemezték a helyzetet, és a sikeres eredményrõl meg vagyunk gyõzõdve. A Drymat®EO+ beren-
dezés az adottságokhoz és a feltételekhez igazítva kerül beállításra, a szárítási folyamat folyamatosan
ellenõrzés alatt áll, szükség esetén utánkalibrálva. 

Egy csekély felár ellenében a szárítási- és sótlanítási folyamat a TÜV vagy egy államilag elfogadott
ellenõrzõintézményen keresztül is történhet. A Drymat®EO + rendszer általában 3 – 12 hónap alatt szárít
– egy kellemes lakókörnyezet jön létre és a fûtési költségek is csökkennek, nem ritkán 65%-kal.



Bárki számára elérhetõk az épületeket saját
intelligenciával felruházó automatizálási
rendszerek, amelyek több szakág berende-
zéseit is képesek összefogni, és az egymás-
ra hatásokat figyelembe véve mûködtetni.
Szinte mindegyik ilyen rendszer skálázható
a csupán a világítást irányító vezérléstõl az
árnyékolást, és épületgépészeti fûtõ/hûtõ/
szellõztetõ berendezéseket és az audio/
video egységeket is kezelõ kiépítettségig.
Ezeket az épületeket divatosan smarthome-
nak, azaz okos otthonnak nevezik.

Alapvetõ igény az épülettel és minden ele-
mével szemben, hogy a komfort biztosí-
tásán túl a lehetõ legtakarékosabban
üzemeljen. A komfortérzet egyik legfon-
tosabb eleme a megfelelõ légállapot. Az
energiatakarékosság miatt gondosan szige-
telt házakban nem jutunk külsõ levegõhöz,
és a pára és egyéb szennyezõk is benn
rekednek, szükség van gépi szellõztetésre. 

A hagyományosan alkalmazott ablaknyitá-
sos szellõztetés a gyakorlatban egyáltalán
nem kivitelezhetõ a megfelelõ pontosság-
gal, kényelmetlen és nagy energiaveszte-
séggel jár. 

Természetesen született erre a problémára
megoldás, amely hõvisszanyerõs beren-
dezések alkalmazásával szinte teljesen kikü-
szöböli a szellõztetés energiaveszteségét.

A HÕVISSZANYERÉSES 
SZELLÕZTETÕ RENDSZER FÕ RÉSZEI:
Frisslevegõ és kifúvás - szigetelt csövekkel, a
hõhíd és a kondenzképzõdés megakadá-
lyozása érdekében, külsõ nyílás amely a
kapcsolatot jelenti a külvilággal.

ISOPIPE ÉS KÜLSÕ RÁCS
Belsõ elosztó hálózat - higiénikus, hosszú

távon is tisztán tartható csövek, zaj- és át-
hallás-mentes vonalvezetés, a végpontokon
diszkrét, az enteriõrbe illõ, huzatmentes
befúvó és elszívó légszelepekkel.

FLEXPIPE RENDSZER
Központi berendezés - ahol megtörténik a

hõenergia visszanyerése, akár 90% hatás-
fokkal. Csendes és takarékos elszívó és
befúvó ventilátorok szállítják a levegõt,
egymástól elválasztott légáramokkal. 

KWL BERENDEZÉSEK
Vezérlés, több szellõztetési intenzitási
fokozat, heti program illetve a legpon-
tosabb eredményt adó érzékelõs szabá-
lyozás lehetõsége, valamint különféle üzemi
jelzések pl. szûrõelpiszkolódás.

A legtakarékosabb és egyben legkomfor-
tosabb szellõztetõ rendszerek a vezérelt
üzem helyett szabályozott mûködésûek. A
szabályzás akkor a legközvetlenebb, ha a
levegõ paramétereit veszi alapul. A belsõ
levegõ minõségének több fontos tulajdon-
sága közül, mint az oxigéntartalom, portar-
talom, nedvességtartalom, szennyezõanya-
gok koncentrációja, stb. közül kettõ
paraméter különösen jól alkalmazható az
optimális szabályozás alapjelének biz-
tosítására. Az egyik a levegõ relatív ned-
vességtartalma, a másik a levegõ széndiox-
id koncentrációja. Mindkettõ pontosan
mutatja a levegõ elhasználódásának mér-
tékét. Ezen felül kisegítõnek lehet alkalmaz-
ni további érzékélõket (pl. VOC, szerves-
anyag tartalmú részecske érzékelõt) de az
elõzõ két paraméter szerinti szabályozás
elegendõ egy optimális szellõztetéshez.

CO2 TARTALOM
A "smarthome" házak, lakások intelligenciá-
ja az épületautomatika, amellyel a szel-
lõztetõ berendezések komoly szimbiózisba

kerülhetnek.  Az érzékelõk által mért para-
méterek alapján a szükséges szellõztetési
intenzitás meghatározása lehet az épület-
felügyelet része, és a szellõztetõ berendezés
csak az "önvédelmi" funkciókat tartalmazza.  

Ennél azonban elterjedtebb, hogy a szel-
lõztetõ gép többnyire autonóm, és önmaga
tartalmazza a szükséges logikát és érzékelõ
csatlakoztatási lehetõségeket, az épületau-
tomatikának csak üzemi és figyelmeztetõ
jelzéseket küld. Ezzel akkor is a legjobb
hatásfokú és legkomfortosabb üzemeltetést
tudja biztosítani, ha nincs központi felü-
gyeleti rendszer telepítve.

Kovács István 
- Kamleithner Budapest Kft.

I N T E L L I G E N S  S Z E L L Õ Z T E T É S S E L

"Smarthome"
A komfortszint növekedése az
építészetben és a kapcsolódó é-
pületvillamosság és épületgé-
pészet területén is megfigyel-
hetõ. 
Az igények kielégítése pusztán
építészeti megoldásokkal már
nem lehetséges, a precízen
meghatározott komfortállapo-
tok (léghõmérséklet, megvilá-
gítás, páratartalom, stb.) létre-
hozása és fenntartása a leg-
több esetben csak kontrollált
folyamatokkal lehetséges
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Az építészeti tervezés óriási változáson megy
át. A hagyományos lineáris tervezési folya-
matok, ahol a Megrendelõ megbíz egy ge-
rneráltervezõ irodát, majd az újabb alvál-
lalkozókat, altervezõket, idejét múltak. Ezek a
piramisszerûen felépített rendszerek nehézke-
sek és lassú döntési folyamatokat eredmé-
nyeznek, melyek a mai elvárásoknak csupán
erõs korlátok között, vagy egyáltalán nem
tudnak megfelelni. Mára általános elvárás az
igényes és piacképes Megrendelõk részérõl a
gyors és magas minõségû munkavégzés,
melynek eredménye egy magas tel-
jesítõképességû, környezettudatos épület. 

A nemzetközi piacokon történõ helytállás
alapfeltétele a világszínvonalú tudás és mun-
kafolyamat optimalizálás. Az integrált terve-
zési folyamat fõ különbségei a hagyományos
(lineáris) tervezési módszerhez képest:

• a Megbízó aktív szerepvállalása,
• az építész nem csak designer,
• a gépész és elektromos tervezõ korai
fázisban történõ bevonása a tervezésbe,
• a (b)elsõ csapatban a kezdetektõl részt
vesz egy energetikai specialista - ener-
giadesigner, climadesigner (ez nem gépész
tervezõt jelent!) és egy költségelemzõ.

Ez a belsõ mag az, aki a tervezés elsõ lé-
pésétõl kezdve, folyamatos és szoros
együttmûködésben hozza meg közösen a
döntéseket. Ezt természetesen komoly sza-
kértelemmel és hatékonysággal kell tudni ko-
ordinálni. Ez a belsõ kör természetesen egy
szélesebb szakember bázisra támaszkodik,
akik szintén meghatározott ütemben és
módon tudják befolyásolni a döntéseket. Eb-
ben a körben is már megjelennek olyan szak-
emberek, akik a hagyományos tervezési fo-
lyamatban nem vettek részt: zöld épületmi-
nõsítési szakértõ, üzemeltetõ, stb. Mindennek
a folyamatnak az elsõdleges célja, hogy a
megvalósult városrész, épület, helyiség a
legköltséghatékonyabban, a lehetõ legna-
gyobb mértékben tükrözze Megbízó elkép-
zeléseit.

A Mérték Építészeti Stúdióban alkalmazott
ClimaDesign® tervezési módszer egy olyan
professzionális, optimalizált munkafolyamat,
amely segítségével a települési léptéktõl az

épületléptéken keresztül a belsõ terek, helyi-
ségek kialakításáig, költségoptimalizált, ma-
gas teljesítõképességû, környezetbarát rend-
szereket lehet létrehozni. Fontos mindhárom
lépték (település-épület-helyiség) megfelelõ
kezelése, hiszen a jelenlegi nagyon magas
elvárások csak akkor teljesíthetõk, ha a szin-
ergiákat kihasználjuk. A településtervezésben,
városfejlesztésben, revitalizációban kitûzött
célok eléréséhez elengedhetetlen a fenntart-
hatóság három alappillérének egyidejû vizs-
gálata. 
Messze túl vagyunk azon, hogy az építészet
csupán épületek "design"-járól szóljon. A

környezeti, társadalmi, gazdasági szempon-
tokat egyszerre kell vizsgálni minden tervezés
alkalmával. Az építészeknek számtalan esz-
köz áll a rendelkezésére, melyek segítségével
hozzá tudnak járulni fenntartható települési
struktúrák kialakításához. Hazánkban jóval a
világátlag feletti az urbanizáció léptéke, és ez
a folyamat a jövõben sem fog a visszájára
fordulni. Az elsõdleges cél a meglévõ és új
rendszerek hatékonyságának a növelése, a
városi metabolizmus javítása és végsõ soron
önellátó rendszerek létrehozása. Ez mindhá-
rom terület felfogásán, értelmezésén jelentõs
változásokat követel meg a jelenleg álta-

Gyorsabban! Olcsóbban! Zöldebben!
A Mérték Építészeti Stúdió idén 25 éves, és több mint 10 éve a hazai környezettudatos építészet
úttörõje.

A Skanska fejlesztésében megvalósuló Nordic Light irodaépület LEED Gold elõminõsítést
kapott

A Nordic Light irodaépület környezettudatos elvek alapján kialakított irodatere



lánostól. Mivel nemzetközi egyezmények
kötelezik hazánkat a változások mihamarab-
bi átvezetésére, komoly munka vár a jövõben
a felkészült és professzionális munkát végzõ
szakemberekre. A Stúdió ezen a területen
végzett nemzetközi munkáinak köszönhetõen
jelentõs tudásállományt és tapasztalatot hal-
mozott fel, ami segítség lehet a jövõbeni ter-
vek megvalósításában.

Az iroda által hazai település vagy település-
rész léptékben elvégzett vizsgálatok azt
mutatják, hogy mind a CO2 emisszió, mind a
primerenergia felhasználás területén jelentõs
(50% feletti) csökkenéseket lehet elérni. Ehhez
természetesen nem csupán egy területtel kell
foglalkozni, hanem a vízgazdálkodás, a köz-
lekedés, az energiahatékonyság, megújuló

energia potenciál stb. részterületek össze-
hangolását kell megoldani.

Ezt a munkát támogatja épületléptékben,
hogy a mind három nagy és nemzetközileg is
elismert és használt épületminõsítõ rendszer-
hez (LEED, BREEAM, DGNB) saját szakem-
berek segítik a munkát. Ugyanezek a kör-
nyezettudatos minõsítõ rendszerek csupán jó
sorvezetõként szolgálnak a csapat számára,
azonban egy óriási elõnyük van: a "zöld"
építésnek piaci értéket adtak. Az ingatlanpiac
már hazánkban is beárazta a zöld minõsítés-
sel rendelkezõ épületek elõnyeit (egészséges,
komfortos munkakörnyezet, alacsonyabb
üzemeltetési-, és rezsiköltségek, jó megközelí-
thetõség stb.). A minõsített épületek mellett a
legnagyobb fókusz az alacsony energia fel-

használású vagy net zeró energiás épületeken
van.

Mivel ezeken a területeken az iroda egy-
edülálló, évek alatt felépített szakember hát-
térrel rendelkezik, több kiemelkedõ építész-
és mérnökirodával, fejlesztõvel, beruházóval,
kutatóbázissal dolgozunk együtt hazai és
nemzetközi területeken egyaránt. 

A válság hatására a hagyományos építõipari
tevékenység jelentõsen lecsökkent világszerte.
Az építési ágazaton belül az egyedüli szektor,
ami exponenciális növekedésen ment ke-
resztül, az a zöld építéshez köthetõ. Az
egyedüli kitörési pont az innovációban, folya-
matos fejlesztésben kereshetõ. Számos nem-
zetközi kutatási munkában vesz részt az iroda,
mely új megoldásokat keres, eltérõ léptékû
problémák kezelésére és a folyamatok, költ-
ségek optimalizálására a környezettudatos
építés területén.
Ez a felfogás jellemezte az irodát, amikor 25
éve megalakult, és elsõsorban az épített
örökség védelmével, ezáltal az erõforrások
kimért használatával kezdett foglalkozni. 

15 éve, mikor az Ybl-palota energiael-
látására kidolgozta a geotermikus hõellátás
koncepcióját, és a felület hûtés-fûtést kialakít-
va egy alacsony energiaszintû rendszer került
kiépítésre. Ma is, amikor elkészült a Nordic
Light irodaház net zeró energetikai koncep-
ciója, ami szinergikus, integrált tervezésnek
köszönhetõen csupán 5%-os többletberu-
házási költséget követel. 
Az iroda, mint a Magyar Környezettudatos
Építés Egyesületének alapító partnere a
jövõben is minden eszközzel támogatni fogja
a környezettudatos, erõforrás kímélõ építészet
minden fajtáját, és innovatív megoldásaival
hozzá fog járulni egy jobb és esztétikusabb
épített környezet kialakításához.

Mérték Group Zrt.
Tulajdonosok: Dr. Paulinyi Gergely,
Dr. Reith András, Fábián Lászlóó, Tákos Tamás
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A kínai DongYing város környezettudatos üzleti negyede

A  kínai DongYing város fenntartható elvek szerint kialakított új városrésze

Az új Nemzeti Stadion telepítési variációinak
vizsgálata áramlástani szempontok szerint
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Reök-palota
Szeged belvárosában áll egy
csodálatos épület, amely talán
minden ember fantáziáját meg-
mozgatja. Ez a legszebb szegedi
szecessziós épület a Reök-palota.
Melynek nem csupán a külleme
magával ragadó, hanem a több
mint 100 éves története.

A SZECESSZIÓS REÖK-PALOTA
Az épületet 1906-ban egy tehetséges fiatal
építész Magyar Ede tervezte, akinek rövid élete
során elkészült munkái közül a Reök-palota a
legszebb alkotása. Az épület megtervezésével
Reök Iván földbirtokos, országgyûlési képvi-
selõ, kultúrmérnök és a Folyammérnöki hivatal
vezetõje, egyszóval egy sokoldalú dúsgazdag
ember, nem mellesleg Munkácsy Mihály
unokaöccse bízta meg. Az építkezéssel 1907
novemberében elkészültek, és a végeredmény
fantasztikus: egy palota luxus kivitelben. A mû-
vészi kivitelezésû szecessziós részletei az épü-
letnek számos szegedi mûvész és mesterember
közremûködésével jött létre. 
A kétszintes saroképület vitathatatlanul látvá-
nyos lett, a virágmotívumoknak, a hullámos
falsíkoknak és a másutt gyûrt falfelületeknek
köszönhetõen. A homlokzati felszín vízszintes
és függõleges irányban képlékeny szobrászati

eszközökkel lett kialakítva. A szintenként egy-
mást váltó zárt illetve nyitott erkélyek is egy tel-
jesen újszerû képet mutatnak. A különleges
motívumok kialakításán a Winkler és Társai
pesti épületszobrászok dolgoztak, ezek szép
épületdíszek az építtetõ vízügyi tevékenységére
utalva vízinövények formájában pompáznak.
A szintén mûvészi kivitelezésû kovácsoltvas
munkákat Magyar Ede rajzai alapján egy
szegedi díszkovács Fekete Pál készítette. 
Az épület elsõ felújítása 1960-ban történt,
amikor is a már erõsen leromlott állapotú
homlokzat egyszerûsítését rendelték el. Ebben
az idõben lettek eltávolítva egyes kovácsoltvas
virágok és lámpaoszlopok. 1974-ben végez-
eték az épület második felújítását, melynek
eredményeként elbontották a megmaradt
kandallóhoz hasonlító liliomos vaskályhákat. 
1980-ban végre nem elvettek az épülettõl,
hanem hozzáadtak egy földszinti nívós bank-
fiókot, melynek tervezõje Koczor György és
belsõépítész tervezõje Fekete György volt.
Aztán évek teltek el és az üresen hagyott
épület állapota egyre romlott, 2004-ig kel-
lett várni, hogy döntés szülessen a mûemlé-
ki helyreállításról. Az utolsó 2005-ös
felújítás tervezõje Rantal János építész volt.
Ennek során létesült a képtár és kávéház.
Végül 2007 nyarára készült el a Reök-
palota teljes rekonstrukciója, ami
vitathatatlanul elsõ osztályú munka és az

épület végre megkapta azt a pompát, amely
Magyar Ede építész emlékéhez is méltó.

A REÖK MA MÁR MÛVÉSZETI KÖZPONT
2007 augusztusában a palota 100 éves ju-
bileumának alkalmából, az épület helyénvaló
funkciót is kaphatott így lett a Regionális
Összmûvészeti Központ (REÖK) épülete, már
az elnevezés is igazán illõ a Reök õsökhöz.
Az épület vízi világot idézõ falai között ma már
színvonalas kiállítások, irodalmi és zenei pro-
gramok és színházi elõadások várják a láto-
gatókat.  Az épületben az idõszaki és állandó
programok nyújtotta élmények mellett, a bel-
sõtér, a lépcsõház látványa is magával repí-
theti a képzeletünket akár egy különös hangu-
latú tündérmesébe, ahol a palotában liliomfe-
jek ringatóznak a lágy víztükör felszínén. 

Reök-palota

A Szegedi Reök-palota felújításának közremûködõi
építtetõ, beruházó: Szeged Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata Dr. Botka László polgármester 
Priskinné Ale Mária fejlesztési iroda vezetõ helyettes

Zana Attila beruházási referens

tervezõ: TORUS-A Kft., Szeged
Karsai Ferenc ügyvezetõ

felelõs tervezõ: Rantal János építész, vezetõ tervezõ, 
építészek: Pál János, Priskin Zoltán, Széll Attila építészek

statika: Mérfalvi Nándor
gépészet: Karsai Ferenc

elektromosság: Magosi Zsolt
restaurátorok: 

Brutyó Mária festõ restaurátor
Jeszenczky Ildikó festõ restaurátor

B. Szûcs Antal díszítõ festõ
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A mûemlék épület eredeti szépségét visszaállító
felújítás 2009 nyarán, a szálloda kialakítása 2010
februárjában kezdõdött el.

A Kelemen utca 7. szám alatt álló, 1883-ban épült,
eklektikus stílusú Burger-házat a szegediek csak
színészházként emlegetik. A mûemlék épületben
évtizedeken át a Szegedi Nemzeti Színház szolgálati
lakásai voltak, késõbb a teátrum jegyirodája és
szervezési osztálya is oda költözött. 

A mai Klauzál tér sarkán az 1880-as évekig a
Három királyokhoz címzett vendégfogadó mûködött.
1883-84-ben itt épült föl az eklektikus stílusú
kereskedõ-polgárház, amelynek a földszintjén üzle-
tek, emeletén lakások kaptak helyet. Az épületben
mûködött egykor a Szegedi Híradó címû lap szer-
kesztõsége, ahol Tömörkény István is elkezdte újság-
írói pályáját. Az államosítást követõen munkásszál-
lásként mûködött, majd színészlakásokat alakítottak
ki a házban.
Az épület elnevezése - Soleil, azaz Nap - egyébként
a "Szeged, a napfény városa" szlogen jegyében a
megújult belváros mediterrán hangulatára is utal.
Rantal János építész elmondta, hogy az új rendel-
tetés kialakítása során alapvetõ szempont volt a mû-
emlék épület eredeti állapotát megközelítõ építészeti
megoldások alkalmazása mind kívülrõl, mind belül-
rõl. Például most került vissza a sarokerkély és az
attika ami a külsõt illeti, belülrõl pedig a nagy
saroklakás az eredeti térszerkezettel újult meg, és lett
a szálloda luxus apartmanja.

A Burger ház

Építtetõ: Yourhouse Kft. Szeged 
Ügyvezetõ: Slezák Sándor 

Tervezõ: Rantal-BÉ Kft. Szeged 
rantalbe@gmail.com

Felelõs tervezõ: 
Rantal János építész, vezetõ tervezõ
Építész munkatárs:  Rantal Gábor 

Belsõépítész: Bulyovcsity Róbert, 
Bulyovcsity Gabriella

Statika:  Inokai Zsolt, Gulyás Mariann
Gépészet: Tóth Gábor, Bujtár Gábor

Elektromos tervezõ: Fehér Tibor
Közmû tervezõ: Szabó József
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Több mint egy éve van jelen a magyar piacon egy olyan speciális nanotechno-
lógiás termék, amely megoldást kínál szerkezeti problémák okozta hõhidak meg-
szüntetésére, a minimális vastagságban történõ hõszigetelésre. Az aerogél
hõszigetelõ paplanok iránt leginkább építésztervezõk, kivitelezõk, építtetõk érdek-
lõdnek, de paraméterei a termékfejlesztõk figyelmét is felkeltik.

A Spaceloft a hagyományos hõszigeteléseknél 3-szor jobb hõszigetelõ:
hõvezetési tényezõje 0,013 W/mK körüli. Hogy mivel érik el ezt a kiváló értéket?
Aerogéllel. Más néven: a megszilárdult füsttel.
Az aerogél egy olyan különleges anyag, amely 15 rekordot tart a Guiness Rekor-
dok könyvében, többek között olyanokat, mint a legkisebb sûrûségû szilárd anyag,
illetve mint a legjobb hõszigetelõ.
Az aerogél szigeteléseket a NASA egyik spin-off cége, az amerikai Aspen Aerogels
fejlesztette ki és gyártja. Üvegszálkompozit anyagok, amelyekben szilika aerogél
van elegyítve. Amellett, hogy a valaha gyártott legjobb hõszigetelõ anyag, teljesen
víztaszító, viszont nagyon jó páraéteresztõ. Sûrûsége igen kicsi, nem öregszik, nem
penészedik, semmiféle környezeti problémával nem kell számolnunk az alkalmazás
során.
A aerogél hõszigetelések alkalmazási területét a nanotechnológiás eljárások
magas költségei jelentõsen lekorlátozzák: hétköznapi szigetelõanyagként ritkán
jöhetnek szóba. Fõ felhasználási területük a hõhídmegszakítás és a mûem-
lékvédelem.
Az építõipari, gépészeti technológiai problémák effektív megoldására költ-
séghatékonyan használhatóak. Kisebb kiterjedésû felületeken, akár több réteg-
ben alkalmazva átalakítási költségeket lehet megtakarítani alkalmazásukkal.
Leggyakrabban tervezési vagy kivitelezési hiba miatt problémás szerkezetet,
csomópontot kell utólag javítani: az elmúlt egy év magyarországi tapasztalatai
szerint monolit áthidalók, pillérek, ablakkávák, redõny- és zsalúzia-
tokok, csõvezetékek, tartályok hõtechnikai korrigálása esetén az aerogél
hõszigetelõ paplannal tudjuk a lehetõ legjobb eredményt elérni a szerkezet meg-
bontása nélkül. 
A mûemlékvédelem szintén hatékonyan alkalmazza, hiszen a kis vastagság lehe-
tõséget teremt a mûemléképületek falazatainak külsõ és belsõ szigetelésére a-
nélkül, hogy a mûemlék épület karakterisztikája megváltozna. A vékony, flexibilis
paplan könnyen formázható, így jól illeszkedik a falak egyenetlenségeihez. Mivel
légáteresztõ, így nem gátolja a falak szellõzését sem.
Födémben, falazaton vagy padozatban, kültérben vagy beltérben egyaránt hasz-
nálhatóak, és ami szintén nagyon fontos, hogy a paplan teljesen hétköznapi
módon beépíthetõ: lépésálló, ragasztható, vakolható és hajlítható, tehát íves
felületekre is könnyû rögzíteni.

• Új építések • Felújítások • Mûemlékvédelem
• Hõhidak megszüntetése • Helymegtakarítás

• Passzív házak 

A MÛEMLÉKVÉDELEMBEN I S

Ultravékony aerogél hõszigetelések

VILÁGELSÕ HÕSZIGETELÉSEK
MOSTANTÓL MAGYARORSZÁGON IS

Bõvebb információ: 
www.aerogelszigeteles.hu 
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ANYAGUNK FELHASZNÁLÁSA AZ ÉPÍTÉSZETBEN
Beltéri felületek kiegyenlítésére, hõérzet javítására, a követel-
ményeknek megfelelõ betonra, mészcement és mészcement kötésû
vakolatra, a panel és tégla-épületeknél, tûzfalaknál, hõhidaknál, a
fûtõtestek mögöttes részénél, ahol a vízpára lecsapódása pené-
szesedést okozhat, és minden nem megfelelõen szigetelt épületnél,
ahol a belsõ szigetelés vastagsági korlátokba ütközik. Gyakorlati
tapasztalatok alapján az így kezelt helyiségekben, nyílászáróktól
függõen, jelentõs, akár 20-40% -os energiamegtakarítás érhetõ el.

A HP4® BEVONAT ALKALMAZÁSI FELÜLETEI
Beltéri vakolatok, beton felületek, gipszkarton,fa-, fémüvegfe-
lületeknél (tapadóhíd használata ajánlott).

HP4® BEVONAT LEHETSÉGES INDIKÁCIÓS TERÜLETEI
Ipari csarnokok, iskolák, óvodák orvosi rendelõk, közintézmények,
családi házak, panellakások, nyaralók, garázsok stb. A helyiségek-
ben egyenletes hõeloszlást biztosít, páraáteresztõ képességének
köszönhetõen csökkenti a páralecsapódást és a penészesedés ki-
alakulását.

EGYSZERÛ HASZNÁLAT
A HP4® bevonat felvitele, könnyû kezelhetõségének köszönhetõen,
akár szakiparosok nélkül is kivitelezhetõ. A HP4® törtfehér színû,
paszta konzisztenciájú anyag. Vízalapú festékkel akár 30 alkalom-
mal festhetõ. Felhordása hagyományos, illetve gépi módszerrel (5
bar alatti nyomással - a nagyobb nyomás az összetevõk sérülését
okozza) történik. Száradást követõen - hõmérséklettõl függõen
4óra elteltévelcsiszolható, festhetõ. A HP4® bevonat alkalmazása
szilárd, száraz és tiszta felületre történik. A felületet zsírtalanítani
szükséges, ha már festékkel kezelt felületrõl van szó, a régi fes-
tékréteget el kell távolítani. Az egyenetlenségeket, és repedéseket
felvitel elõtt korrigálni szükséges. A termék vizes bázisa lévén, a fel-
használási módjától függõen, vízzel hígítható (2-7%-ban).
Túlhígítás esetén veszít tulajdonságaiból. Alkalmazható +100°C
és -30°C hõmérsékletek között. 

A HP4® egy diszperziós anyagra épülõ technológia, mely kitûnõ hõvisszaverõ képességének köszön-
hetõen, beltéri hõszigetelésre alkalmas. Termékünk alapanyaga a sugárzó hõt veri vissza, csökkentve
ezáltal a hõelnyelést is. Az adatokból kitûnik, hogy a szigetelés számunkra jelentõs energiameg-
takarítást eredményez. E célból fejlesztettük ki a glettként alkalmazható anyagot. A HP4® diszperziós
glett 0,5 - 1mm rétegvastagságban felhordva, képes a hõsugárzás 80% - át visszaverni a helyiségbe.
Meleg hónapokban így csökkenti a falfelület túlmelegedését, a téli hónapokban pedig egyenletes,
gyors felmelegedést, hõeloszlást biztosít.

-  A Z  „ I N T E L L I G E N S ”  H Õ V I S S Z A V E R Õ  A N Y A G  -

- felületi jellemzõje: törtfehér színû
- sûrûség: 0,25 g/cm3

- hõvezetõi tulajdonsága: 0,041 W/(mK)
- tapadási szilárdság: >0,4 N/mm2
- vízgõz áteresztõ, V: 300g/m2/nap

- sd érték: 0,07 m
- száradási idõ,

1mm vastagságban: 30 perc

- érintésszáraz: 30 perc
- átszáradt állapot: 4 óra

- csiszolhatóság, átfesthetõség: 4 óra
- kiadósság: 0,4 kg/m2/mm

- min. alkalmazható vastagság: 0,5 mm
- higítóanyag: víz ( max. 2-7%-ig)

- ajánlott felhasználási hõfok:
+ 5 °C -tól +50 °C-ig

- csomagolása: 5 l , 10 l
-pólustömítés: szükség esetén kellõmértékû

pólustömítés elvégezhetõ
- min. élettartam 

felhasználást követõen: 15 év

HP4® FELVITELI MÓDJA

MÛSZAKI JELLEMZÕK

1: Gépi szórás

1: Kézi glettelés

ELÉRHETÕSÉGEINK: - MAJOR-DENTAL KFT.- 2831. TARJÁN, RÓZSA UTCA 14.-
WWW.HP4.HU, INFO@HP4.HU

-Jancsik Árpád / Ügyvezetõ: +36 20 354 91 46
-Jancsik Márton / Kereskedelmi Igazgató: +36 20 523 56 35

HP4® - Hõpajzs



A villámvédelem jogi szabályozásának legú-
jabb elõírása a 28/2011 (IX.6.) BM sz. ren-
delet (Országos Tûzvédelmi Szabályzat),
amely norma szerinti létesítést ír elõ, ami az
MSZ EN 62305 sz. szabvány elõírásainak
betartását jelenti.
Az OTSZ 219.§.(3) bekezdése vonatkozik a
rendelet hatálybalépése elõtt létesített épít-
ményekre: …a meglévõ nem norma szerinti
villámvédelmi berendezés bõvítésének meg
kell felelnie a villámvédelmi berendezés léte-
sítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatkor ér-
vényes mûszaki követelményeknek.

Ennek megfelelõen fontos a korábbi elõírá-
sok: az MSZ 274 sz. szabvány, a 2/ 2002
(I.23.) BM sz. rendelet, 9/ 2008 (II.22.) ÖTM
rendelet elõírásainak ismerete.
Régi épületeknél általános tapasztalat az,
hogy az állagmegóvás miatt elengedhetet-
lenül szükséges tetõfelújítási munkák elvég-
zésre kerülnek, ezzel egy idõben a meglévõ,
általában korrodált külsõ villámvédelmi ele-
meket (felfogók, tartók, levezetõk) elbontják,
levágják, az eredeti állapot helyreállítása
elmarad.

A fûtési rendszerek gáztüzelésre való átál-
lítása miatt a meglévõ falazott kéményeket
fém kéményekre cserélik, illetve kibélelik, a
fém részek jelentõsen túlnyúlnak az épület
felsõ síkján, ezzel közvetlen becsapási pontot
képeznek. A fenti hiányosságok az épületre,
valamint a benne tartózkodó emberekre,
anyagi javakra közvetlen veszélyt jelentenek!
A hazai Biztosító Társaságok a villám-és
túlfeszültség védelmi berendezések hiányá-
ban a jövõben nem térítik meg a keletkezett
károkat!

A nemzeti vagyon részét-, illetve a nemzeti
kulturális örökség részét képezõ mûem-
lékvédelem alatt álló épületek villámvédelme
vonatkozásában hasonlóak a tapasztalatok.
A felülvizsgálatokat nem megfelelõ alapos-
sággal-, illetve-a kellõ ismeretek hiányában-
szakszerûtlenül végzik el, továbbá-anyagi for-
rások hiányában-a megállapított hiányossá-

gok kijavítását sem hajtják végre. Az új szab-
vány - az európai gyakorlatnak megfelelõen-
kiemelten kezeli a kulturális örökség
elvesztésének kockázatát (R3).
A villámvédelmi tervezõnek a tervezés során
kockázatelemzést kell végeznie, olyan meg-
oldásokat kell alkalmazni, amelyekkel az
elfogadható kockázat mértéke az elõírt érték
alatt marad.

Ezen épületek építészeti kialakítása speciális
feladat elé állítja a tervezõket és kivitelezõket.
Tervezési szempontból fontos, hogy az épület
meglévõ fém szerkezeteit (fém díszek,
jelképek), a fém- borításokat felhasználjuk

természetes felfogó- levezetõ cél-
jára,amennyiben anyagvastag-
ságuk megfelel a szabványi(ren-
deleti) követelményeknek.
Ezzel elkerülhetjük az épületek
látványát elcsúfító felesleges fel-
fogó rudak, tartó elemek alkalma-
zását, hatásos, ugyanakkor szinte
"láthatatlan" villámvédelmet ala-
kíthatunk ki.

A J. Pröpster termékkínálatában
rendelkezésre állnak tûzi horgany-
zott- és nemes acélból, alumíni-
umból, rézbõl készült elemek,

továbbá a tetõborítás színének megfelelõ
RAL- színskálára színterezett termékek.

Tervezési és alkalmazási kérdésekben-egyedi,
innovatív külsõ villámvédelmi megoldások
kialakításáában- a Rex- Elektro Kft. munkatár-
sai készséggel állnak rendelkezésre.

Kulcsár Lajos villamosmérnökk
H-1155 Budapest, Dembinszky u. 1

Tel./fax: +36 1 388 8547,
+ 36 1 436 -9170
+36 1 436 9171

Mobil: +36 (70) 339-0104
lajos.kulcsar@proepster.hu

www.proepster.hu

Villámvédelmi rendszerek a régi épületeken
A napjainkra jellemzõ szélsõséges zivatarokat produkáló idõjárá-
sunk a régi épületek vonatkozásában is hangsúlyossá teszi a villám-
védelemmel való foglalkozást.
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A legegyszerûbb kötésdobozoktól az elosztószekrényekbe szerelt  moduláris biztonsági készülékeken keresztül a legmagasabb 
igényeket is kielégítõ kapcsolócsaládokig rendkívül széles a Kopp termékkínálata, maradéktalanul kielégíti az épület- és
lakásvilágítási igényeket.

• Egyedi gyártástechnológia 
• magas mûszaki minõség
• széles színskála 
• változatos megjelenés az egyszerûtõl az exklu-
zívig 
• valamennyi kapcsolócsalád 4-es keretig sorol-
ható, vízszintesen és függõlegesen egyaránt.

THAYA: négyféle színválasztékban (fehér, krém,
ezüst, antracit-ezüst kombináció)
RIVO: rendkívül kedvezõ ár-érték arány, ívelt di-
zájn, harmónia és funkcionalitás fehér és krém
színben
MILANO, ONTARIO: valódi fa, exkluzív kivitel,
tölgy, nyír, bükk, wenge színben

Bútorok mögött is használható, mert
csak 8 mm-re áll ki a falsíkból  • Vé-
dõföldelés, 16 A, 240 V, 3 x 1,5 mm-
es vezeték-keresztmetszet,  kábeltö-
résvédõ, alsó kábelcsatlakozás • Ki-
hajtható fülével egyszerûen eltávo-
lítható a dugaljból • Fehér és fekete
színben



Egy épület olyannyira tud energiahatékony
lenni amennyire az ablakai is azok. A nyári
hónapokban az üvegek túl sok hõt enged-
nek be, ami nagyobb terhelést jelent a lég-
kondicionáló rendszerek számára és így nö-
velik az energia költségeket. Nyáron a
hûtési terhelést több mint 30% ban az
ablakokon beáramló hõ eredményezi.
Télen pedig túl sok hõt engednek ki, ami a
fûtési rendszert terheli és ugyancsak költ-
ségnövekedést eredményez. Az elvesztett hõ
normál üvegszerkezetek esetén 30%-ban az
ablakokon keresztül távozik.

Nyáron a legtöbb minõségi tükrözõ vagy
neutrális fólia jól teljesít, így a hõ gyarapo-
dást hatékonyan csökkentheti. Független
tesztek alapján a LLumar hõvédõ fóliák
légkondicionált épületek esetén akár 15%-
kal is csökkenthetik az energiafelhasználást.
Az alábbi grafikonon a tesztelt épület ener-
giafelhasználását mutatja a fólia felsze-
relése elõtt és után, minden egyéb tényezõ
változtatása nélkül.

Ez idáig, a legtöbb fólia csak a nyári prob-
lémát volt képes megoldani, tehát az évnek
csak egy részében tudott hatásosan mûköd-
ni azonban most már olyan termék is
elérhetõ, mely nem csak nyáron, de télen is
jelentõsen növelheti az üvegszerkezetek
hatékonyságát.
Ha teljes éves és nem kizárólag nyári ener-
giamegtakarítási célból szeretnénk az üveg-
felületeket fóliával ellátni a termék emissziv-
itási értékét kell figyelembe venni. Ez
alapján a fóliákat négy különbözõ csopor-
tra oszthatjuk:

• Neutrális, hõ- fényvédõ fóliák 
(emisszivitás: 0,7-0,9 körül)
• Tükrözõ, hõ- fényvédõ fóliák 
(emisszivitás: 0,6-0,7 körül)
• Hagyományos Low-E szigetelõ fóliák
(emisszivitás: 0,3-0,4 körül)

• LLumar EnerLogic új generációs Low-
E fóliák (emisszivitás: 0,03-0,09)

Nyáron a LLumar EnerLogic fólia a hõt kint
tartja mint a tradicionális fóliák, de télen
olyanra képes, amire a tükrözõ vagy neu-
trális hõ-, fényvédõ fóliák nem: benntartja a
meleget. Tehát tökéletes energiahatékony
megoldást kínál egész éven át.

Felhasználva ezt a kimagasló szige-
telési teljesítményt a LLumar EnerLo-
gic fólia képes arra, hogy a régi
korszerûtlen üvegeket, energia haté-
konnyá tegye. Szimpla üvegek esetén az
EnerLogic fólia a hõ átbocsátási tényezõt
akár 40% fölött is javíthatja, de egy kor-
szerûbb dupla üvegezésnél is 10-25% ja-
vulás érhetõ el.

A mellékelt ábrán különbözõ emisszivitási
értékkel rendelkezõ fóliák hõ fényképe (1-es
kép) látható. A különbözõ színek egyér-
telmûen megmutatják, hogy a legtöbb hõt

a fóliázatlan üveg esetén veszítjük (emisszi-
vítás: 0,84) és hasonló hõ veszteséggel szá-
molhatunk normál hõ-, fényvédõ fóliák 
(emisszivítás: 0,67) esetén is. A hagyo-
mányos Low-E fólia (emisszivítás: 0,36) már
jobban teljesít, de a LLumar EnerLogic
(emisszivítás: 0,03) képességeitõl még ez is
távol van.

Az alábbi képen (2-es) jól látható, hogy a
4/16/4 dupla thermo szerkezet hõmérsék-
lete 0,6 C° valamint a mellette található
szimpla üvegre felszerelt EnerLogic fóliával
ellátott szerkezet hõmérséklete 0,9 C°, tehát
a két szerkezet hatékonysága közel azonos!"
A LLumar EnerLogic fólia család több
fényáteresztési verzióban érhetõ el, így az
adott igényeknek megfelelõen alkalmaz-
ható. Sötétebb verzió esetén elsõsorban

irodák vagy olyan épületeken történõ alkal-
mazás lehetséges, ahol a jó téli-nyári szi-
getelés mellett a fénymennyiség csökken-
tése is célszerû lehet. A világosabb verzió
esetén, mely közel láthatatlan az üvegen
mindamellett, hogy hatásos téli és nyári hõ

védelem is elérhetõ, a beáramló fénymen-
nyiség csak minimálisan csökken valamint
az üvegfelületek megjelenése sem változik,
így akár mûemlék épületek esetén is jól
alkalmazható!

Üvegfelületek energiahatékonyságának
növelése utólagosan, szigetelõ fóliákkal

A négyzetben látható értékek az üveg felületi hõmérsékletét
mutatják. Minél alacsonyabb ez az érték, annál kevesebb
hõ jut át az üvegen. 

További információk www.ablakfolia.info 
LLumar Magyarország

1032 Budapest Kiscelli u. 74.
Tel: (06-1) 250-1991

info@llumar.hu
www.llumar.hu
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Nézzük, mire költünk
az otthonunkban a legtöbbet:

Mint látható, az összes energiafo-
gyasztásunk 95%-át a fûtés, a meleg
víz és a fõzés teszi ki! Ebbõl a 95%-
ból viszont 75%-ot visz el a fûtés!

Sajnos, az energiaárak ellen nem
tudunk mit tenni! De tehetünk valamit
a hõszigetelés javítása érdekében,
ugyanis, a magas költségekért elsõ-
sorban házaink, lakásaink hõszige-
telése a felelõs! Akkor vonjuk õt fe-
lelõsségre, tegyünk valamit ellene!

Tehát csak akkor tudjuk az energiaki-
adásainkat "jelentõsen" csökkenteni,
ha pótoljuk a hiányos hõszigetelést,
vagyis a hõszigetelés hiányát! 

MIT NEVEZHETÜNK MA A 
LEGFONTOSABB ÉPÍTÕELEMNEK? 
A HÕSZIGETELÉST! 
Ezt megoldhatjuk külsõ vagy belsõ
hõszigeteléssel. A külsõ szigetelés

elõnyösebb, mivel a fagyhatár a fala-
zaton kívül marad!

Mi lenne az elfogadható megoldás?
Lehetõleg egy olyan szigetelõanyag,
melynek felviteléhez nem kell a fél
házat átalakítani, emellett felvitele
gyors és nincsenek káros hatásai.

Ismerkedjünk meg vele!
Neve: TSM
Mikroszkópikus (0,03-0,08 mm), üre-
ges golyócskákból álló, szintetikus
gumit, akril-polimereket és szervetlen
pigmenseket tartalmazó folyadékban
oldott anyag. Ez a kombináció teszi az
anyagot könnyûvé, hajlékonnyá és
rugalmassá. Az anyag magas felület-
tapadó tulajdonsággal rendelkezik!

A hõszigetelõ tulajdonképpen egy
fehér szuszpenzió, mely szárítás után
rugalmas bevonatot képez. Bármilyen
felületen, alakzaton és a legnehe-
zebben elérhetõ réseken is használ-
ható.

A TSM CERAMIC TULAJDONSÁGAI
• hõvezetési tényezõje 
0,0014 W/m°K
• 1,6 mm kerámiaszigetelés 
= 10 cm dryvit szigetelés!!!
• Tûzvédelmi osztály: C

• CE-jelölés
igen
• A TSM sikerrel alkalmazható
fa, fém, tégla, beton, (új és
régi, akár festett, színezett)
mész-homok, mész-cement-
homok vakolat, csempe, üveg,
mûanyag, érdes és sima

felületeken, jármûvek, sátrak,
stb felületek hõszigetelésére
• 60 ?C-tól + 260 OC-ig
hõmérséklettartományban hasz-
nálható
• garanciális ideje - 10 év, 
• felhasználási idõ - 20 év
• mûemlék épületek szigetelé-
sére alkalmas, nem változtatja
meg az épület külsejét
• nem csak kiküszöböli a falak
átfagyását, hanem örökre meg-
elõzi a gombák és a penész
kialakulását is
• az ibolyán túli sugárzást telje-
sen visszaveri 
• nem tartalmaz káros és mér-
gezõ anyagokat, a helyiségek-
ben külön szellõztetés nélkül is
lehet vele dolgozni
• tûzbiztonsági szempontból
veszélytelen anyag, nem táplál-
ja az égést 
• használható lakóházak, ipari-
és mezõgazdasági épületek kül-
sõ és belsõ falainak szigete-
lésére
• mennyezetek, padlók, pince-
helyiségek szigetelésére
• fémszerkezetek (fémtetõk, hi-
dak, csõvezetékek, darutartó
ge-rendák, stb.) szigetelésére
és korrózióvédelmére

TSM a hõszigetelés megváltása?

fûtés 75%;
melegvíz 12%;

fõzés 8%;
hûtés 2%;

mosógép 1%;
világítás 1%;

tv, pc, stb 1%

Feszülten figyeljük, hogy mennyivel emelkedik a benzinár és pon-
tosan tudjuk hogy mennyit fogyaszt az autónk. Azon gondolkodunk,
hogy talán jobb lenne egy kisebb fogyasztású kocsi…A fûtési költ-
ségekre például nem fektetünk ilyen nagy hangsúlyt. Amikor
megjön a számla, egy nagy sóhaj, és a kijelentés: - De hát
mit csináljunk!? És fizetünk tovább szorgalmasan!



• rövid kivitelezési idõ

PARAMÉTEREK:
Anyagjellemzõ (mértékegység) 
• Hõvezetési tényezõ (W/mK) 

0,0012-0,0017 
• Hasznos hõmérséklet 

tartomány (°C)
-47 - +260 

• Felület hõmérséklete 
haszná-latkor (°C) 

+10 - +65 
• Száradás 

idõtartama 20 oC fokon (h)
min. 24 

• Tapadási szilárdság fém-
felületen 

(MPa) 1,53 
• Tapadási szilárdság beton-

felületen (MPa) 
1,84 

• Tapadási szilárdság
fafelületen (MPa)

1,84 
• Páradiffúziós együttható

(mg/mhPa)
0,0014 

HASZNÁLHATÓSÁG:
A hõszigetelõ kézi ecsettel és levegõ-

mentes festékszóró géppel egyaránt
felvihetõ a kívánt felületre. 
Az anyag szállítási és tárolási hõ-
mérséklete nem lehet kevesebb, mint
+1 °C.
Egyszerre nem szabad több mint 0,6
mm vastagságú anyagot felvinni.
Ahhoz, hogy a következõ réteget fel
tudja vinni, ennek meg kell száradnia!
Száradási idõ: 24 óra, 12 órás
szobahõmérsékletû szárítással

KORRÓZIÓGÁTLÓ ANYAG
• Magas tapadási indexe lehetõvé
teszi a bevont felület szigetelését
víz és levegõ behatolása ellen, ez-
zel meggátolva az esetleges kor-
rózió- és rozsdaképzõdést. 
• Ökológiailag tiszta 
• Tûzálló, nem éghetõ anyag
• Tûzveszélyességi csoport - G1, 
• Hõáramlás visszaverõdés: 60-70%

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
• Lakóházak és üzemek
falfelületei, mind a külsõ és a
belsõ oldalon is, lapos tetõk
hõszigetelése, vízszigetelése.
• Fém szerkezetek, hangárok és
garázsok, daru kifutópálya
tartói.

• Hangárok és garázsok, hidak
alsó részei (csökkenti a fagy
hatásait)
• Fûtési rendszerek csõvezeté-
kei, gõz-és gázveze-tékek hõ-
szigetelése, légkondicionáló
rendszerek.
• Hidegvíz csövek (anti pára-
lecsapódás), tûzcsapok, vízme-
legítõk és kazánok.
• Hõcserélõk, gõzkazánok, for-
ró vegyianyag keverõ tartályok,
víztározók és tartályok víz
tárolására. 
• Földalatti és felszíni olajveze-
tékek.
• Fagyasztó kamrák, hûtõk.
• Haszongépjármûvek belsõ
bevonata, motorrekesz, tetõ.
• Katonai és különleges rendel-
tetésû jármûvek belsõ bevona-
ta.
• Tartályautók és vasúti tartá-
lykocsik.
• Hajók motortere,fedélzetek és
hajók belseje

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Az építkezéseknél a falak vastagsága
csökkenthetõ, az építésre fordított idõ
csökkentése, a felhasznált anyagok
csökkentése, hosszú garanciaidõ.

MEGJEGYZÉS: 
A Magyarországon alkalmazott hom-
lokzati szigetelés vastagsága jócskán
elmarad a környezõ országokétól, 53-
80%, holott a gáz ára régiós összeha-
sonlításban is Magyarországon a leg-
magasabb.
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Main Office: 
HU-1147 Budapest, 

Furesz u. 95/A
info.eneryou@gmail.com

Pusztaszeri György
Mobil: +36-70-278-00-82 // 
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A napvédelmi szerkezetek kiválasztásakor a
típus után következõ második megválaszo-
landó kérdés leggyakrabban az árnyékoló
mozgatási módja. Elsõ ránézésre termé-
szetesen a kézi mozgatás tûnik a legol-
csóbbnak, azonban érdemes átgondolni,
hogy hosszabb távon mi éri meg jobban.
Kézi mozgatás esetén ugyanis értelemsze-
rûen nem alkalmazhatunk vezérléseket.
Azonban ugyanolyan természetes mozdulat-
e mindannyiunk számára, hogy felhúzzuk a
zsalúziát (lamellás árnyékolót) és betekerjük
a napellenzõt, amikor elmegyünk otthonról,
mint az, hogy bezárjuk az ajtót? És ha ezt
megtesszük, nem sajnáljuk-e mégis, hogy a
beígért vihar elmaradása után a kánikulai
nyári délutánon teljes erejével tûz be a nap
könyveinkre, bútorainkra, miközben mi az
irodában ülünk, vagy épp nyaralni men-
tünk?
Két nagyon fontos érv is szól tehát
amellett, hogy motoros mozgatást és
vezérléseket is alkalmazzunk a nap-
védelemhez. Egyrészt biztonsági okokból,
szerkezeteink épségét biztosítandó, fontos,
hogy a szélérzékelõvel ellátott árnyékoló
képes legyen önmagát összecsukni túlter-
helés veszélye esetén. Másrészt az energia-
megtakarítás érdekében - hiszen ez az egyik
legfontosabb haszna az árnyékolástechnika
alkalmazásának - kívánatos, hogy az össze-
csukott, behúzott árnyékolók érzékeljék a
napfény intenzitás illetve a belsõ hõmérsék-
let megnövekedését.

A vezérlési rendszerek összetettsége nagy
skálán mozog. A leggyakrabban alkalma-
zott, legyegyszerûbbb megoldás a szélérzé-
kelõ alkalmazása. Ez kizárólag a szerkeze-
tek épségét hivatott megvédeni: határérték
feletti szélterhelés esetén a napellenzõt be-,
a lamellás árnyékolót felhúzza. Amennyiben
az energia-takarékosság is fontos szem-
pont, napfény- és belsõ hõmérséklet érzé-
kelõkkel egészül ki a rendszer. Ez a meg-
oldás nyáron és télen is hasznos: nyári tûzõ
napsütés esetén véd a túlmelegedéstõl, téi
hidegben pedig elõsegíti a szoláris hõny-
ereség hasznosulását a napfény beenge-
désével. A fenti érzékelõk és az árnyékolók
állhatnak közvetlen, illetve reléken keresztül
történõ összeköttetésben egymással - ez a
legegyszerûbb vezérlési rendszer, átlagos
méretû és igényszintû családi házakhoz
optimális, költséghatékony megoldást
kínálva. Tovább növelhetõ a beállítások
személyre szabhatósága vezérlõközpontok
alkalmazásával, melyek irányíthatóak sze-

mélyi számítógéprõl, öálló vezérlõpanelrõl
vagy akár okostelefonról is, lehetõséget
adva az árnyékolók programozására és tá-
voli irányítására. Ilyen rendszerekkel családi
házak, ipari- és irodaépületek árnyékolásá-
nak vezérlése is kiépíthetõ, a rendszer
összetettsége mindig igazodik az épület
igényeihez.
Bármilyen méretû épületrõl legyen is
tehát szó, az árnyékolók vezérel-
hetõsége mind biztonsági, mind ener-
giata-karékossági, mind kényelmi-
használhatósági szempontból elõ-
nyös megoldás.

Az árnyékolók használatának opti-
malizálása vezérlések alkalmazásával

A korszerû, energiatakarékos épületeknek ma már nem csak a
hõszigetelés, hanem a megfelelõ árnyékolás is elengedhetetlen
része. Hasznos funkciója mellett az árnyékoló szerkezet építészeti
elemmé is válik, változatos szín- és formavilágával a minõségi
árnyékoló házunk dísze lehet. Egyben meg is változtatja az
építészet megszokott, statikus önkifejezési módját; az állandóan
változó fényviszonyok és a pillanatnyi fényigények tükörképeként
dinamikus textúraként öltözteti fel a homlokzatot.

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika Kft.
H-Budapest 1112, Budaörsi út 153.

/Fonte-ház/
Tel: 06/1/248-0045 

www.hella.info



Napjaink energiafelhasználási tendenciái azt
mutatják, hogy az újonnan épült ingatlanok
fûtési energiafelhasználása egyre csökken,
ezzel szemben - fõképp a lakóingatlanok ese-
tében - a meleg víz iránti igény növekszik.
Mindezek következtében egy korszerû, szige-
teléssel ellátott családi ház fûtése megoldható
egy 12-14 kW teljesítményû kondenzációs
kazánnal, azonban az esetenként 2-3 -zuhany-
panellel felszerelt - fürdõszoba melegvíz-igé-
nyét ez az egység nem képes ellátni. A Príma-
gáz Hungária Zrt. a hazai gázkészülék piacon
egyedülálló termék forgalmazását kezdte el
2011 júliusától. Jelen cikkben szeretnénk
rámutatni azokra az elõnyökre, amelyek a Rin-
nai átfolyó vízmelegítõket mind a hagyomá-
nyos tárolós melegvíz-ellátó rendszerektõl,
mind a hasonló, hazai forgalmazásban lévõ
készülékektõl megkülönböztetik.

RINNAI CORPORATION
A Rinnai 1920-ban alakult, mint gáz- és olaji-
pari készülékek gyártója, Rinnai Corporation
néven. Ma Japán legnagyobb gyártója a kony-
hai gázüzemû berendezések, a gáz- és meleg-
víz-ellátó készülékek, légkondicionáló és fûtõ
egységek terén. Székhelye Nagoya. Hazai
hálózata 17 kereskedelmi és 83 értékesítési
irodából, valamint 4 gyártó üzembõl áll.

MINÕSÉG
A japán minõség a gázkészülék valamennyi
alkatrészén megmutatkozik. A részegységek
gyártása mellett a gyártósorok is kizárólag Ja-

pánban készülnek, amelyek rendkívül alacsony,
1 ezrelék alatti meghibásodási arányt ered-
ményeznek.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
A gázüzemû vízmelegítõk termékpalettájában
egyedülálló módon, a Rinnai kondenzációs
üzemû készülékeket is forgalmaz. Ezek a víz-
melegítõk páratlanul magas energiahaté-
konysággal képesek üzemelni. Az energiataka-
rékos mûködést az égõteljesítmény rendkívül
széles modulációs tartománya biztosítja, amely
a HDC 1500i készülék esetében 3 kW-60 kW
teljesítmény jelent.

RUGALMAS TELEPÍTÉSI LEHETÕSÉGEK
A Rinnai a legtöbb vízmelegítõ készülékét kül-
és beltéri változatban is gyártja, és közel azo-
nos áron kínálja fogyasztóinak. A kültéri vál-
tozatok tetszõleges számban telepíthetõk falra
szerelve, vagy akár épületek vízszintes tetõ-
síkján elhelyezve. A fagyvédelemrõl beépített
anti-frost rendszer gondoskodik. Az égéster-
mék elvezetésének beruházási, illetve építési
költségei megtakaríthatók.

BIZTONSÁG, PONTOSSÁG
A Rinnai vízmelegítõk kilépõ vízhõmérsékletét
egy vagy több digitális vezérlõpanelen lehet
beállítani a felhasználás helyszínén. A készülék
egyedisége a folyamatok vezérlésében, illetve
annak több évtizedes fejlesztésében mutatkozik
meg. A kilépõ hõmérséklet-szabályozás pon-
tossága 1°C, amit a rendszer hirtelen változó

terhelésnél is képes biztosítani. A biztonság
kapcsán nem szabad megfeledkeznünk a higi-
éniai elõnyrõl: a baktériummentes, friss me-
legvíz-termelésrõl, amely jelentõs elõny a
hagyományos vízmelegítõk mûködésével
szemben.

KORLÁTLAN MELEGVÍZ-KAPACITÁS
A készülékek - kiviteltõl függetlenül - összeépít-
hetõk, és akár nyomásvezérléssel, akár kasz-
kád-szabályozással elérhetõ a kívánt melegvíz-
hozam. A Rinnai készülékek önmagukban is
képesek37 l/perc melegvíz-termelésre (T 21°C
esetén) és ez a teljesítmény sokszorozható.

MÁS RENDSZEREKHEZ ILLESZTÉS
A Rinnai vízmelegítõk alkalmazása feleslegessé
teszi a költséges tároló beszerzését és a kap-
csolódó átalakításokat. Összetettebb rend-
szerek esetében, amikor nagyszámú melegvíz-
felhasználó helyet mûködtetnek (szállodák,
kommunális létesítmények stb.) és állandóan
keringetett hálózatra dolgoznak a vízmelegí-
tõk, akkor egy puffer tároló beépítése min-
denképp szükséges. Ez lényegesen kisebb mé-
retû annál, mintha ugyanezt a feladatot a ha-
gyományos tárolós kialakítással valósítanánk
meg. Hasonlóképpen lehet az átfolyó vízme-
legítõ rendszert egyéb szolár vagy hõszivattyús
megoldásokhoz illeszteni.

CSÚCSTECHNOLÓGIA 
A csúcstechnológiát képviselõ átfolyó rend-
szerû vízmelegítõknek a kommunális és
ipari/mezõgazdasági felhasználáson túl a ház-
tartási alkalmazások esetén is nagy jövõje
lehet.
A Prímagáz Hungária Zrt. örömmel áll vala-
mennyi meglévõ és jövõbeni Rinnai készüléktu-
lajdonos partnere rendelkezésére mind a ter-
vezés, mind a beüzemelés és karbantartás,
illetve a vonatkozó mûszaki tanácsadás
területén.

Japán gázkészülékek forgalmazásával bõvíti hazai tevékenységét a
Prímagáz Zrt. A japán Rinnai cég átfolyó vízmelegítõi akár 70 száza-
léknyi energiát is megtakarítanak a szokásos villanybojlerekhez képest. 

Melegvíz-ellátás másképp. 

Elérhetõségeink: 06-40/45-50-50
vevoszolgalat@primagaz.hu

www.primagaz.hu
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Az energiatakarékosság napjaink legizgalmasabb kérdései közé tartozik. A lakosságnál ugyanúgy,
mint a cégek körében is felteszik a kérdést, hol lehetne megtakarítani? Az épületek rezsi jellegû
kiadásai nagyon magasak. A gáz, villany, vízszámlák évente többször nõnek. Megállíthatatlan ez az
egész? Sajnos egyik oldalról igen, továbbra is nõni fognak ezeknek az árai.

A másik oldalról épületeink energiatakarékossá tételével viszont jelentõsen csökkenthetjük kiadásainkat! Ráadásul a
költségcsökkentésen túl óvjuk környezetünket is, a kevesebb égéstermék légkörbe juttatásával.

Cégünk, a  HõtérképKészítés Kft. segít megtervezni a felújításokat. Hõkamerás vizsgálattal pontosan megál-
lapítható az épületekbõl elszökõ energia iránya. Az épületek vizsgálata után megtervezzük Önnek a felújítás
fontossági sorrendjét, árkalkulációval és körülbelüli megtérüléssel. A tervezet után Ön akár velünk is elkészítheti a
munkálatokat vagy más kivitelezõvel is dolgozhat, a tanácsainkra mindig számíthat. Webáruházunkon keresztül
kényelmesen megvásárolhatja a szükséges hõszigetelõ építõanyagait is. Törzsvásárlóinknak jelentõs kedvezményt
adunk a szigetelõanyagok árából. A hõkamerás szolgáltatásunkat kulturált, megfizethetõ áron kínáljuk.

Épületek hõkamerás vizsgálatánál külsõ-belsõ vizsgálatot végzünk. A megfelelõ vizsgálati eredményhez legalább 15
C fok hõmérséklet különbség szükséges. A külsõ oldalról a falak mellett a lábazatot és a nyílászárókat is hõkameráz-
zuk. Errõl a felérõl láthatjuk a meleg kisugárzás mértékét.  A belsõ oldali hõtérkép készítésénél a határoló falak, a
nyílászárók, a födémek vizsgálatát végezzük. Errõl a felérõl többek között a visszahûléseket, a gyengén záródó
nyílászárókat, üvegeknek a szigetelõképességét, a födémszigetelések minõségét állapíthatjuk meg. Padló és
falfûtések hõtérképét is elkészítjük.
A vizsgálatok függvényében tanácsot adunk a hibák kijavítására.
Cégünk a hõkamerás vizsgálatok mellett, mûszeres U-érték (hõátbocsátás) méréssel és anyagok nedvesség mérésév-
el is foglalkozik. Célunk a szolgáltatásainkat igénybe vevõ emberekkel a folyamatos kapcsolattartás, a felmerülõ
problémák megoldása. A kint levõ energetikai pályázatokról tájékoztatjuk ügyfeleinket.

A penészesedés elleni harcban is nagy szerepe van a hõtérkép készítésének, a belsõ páratartalom és harmatpont-
méréssel kiegészített vizsgálatok megadják a penészesedés kialakulásának az alapját. Ezek függvényében pedig
tanácsot tudunk adni a penész, akár végleges eltüntetésére is. 

Az épületvizsgálatok mellett foglalkozunk gépek, villamos kapcsolószekrények bemérésével is. Referenciáink között a
nagy papírgyárak és logisztikai parkok mellett, kisebb-nagyobb üzemek is megtalálhatók.

HÕKAMERÁS VIZSGÁLATOKKAL EGY ENERGIATAKARÉKOSABB JÖVÕÉRT!

További 
érdekességekért 
látogasson el 
honlapunkra

www.hoterkepkeszites.hu.
06-70/612-4564
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