
Yan energűnk - lnzzűszólni

Energiatakarékos fűtési/hűtési
me gol d ás ok cs alád iház- építkezésnél
Örömmel adunk helyet Borlóy Mátyás hozzásző|ásának. A,szerző,
aki egyéb területen dolgozó mérnök, rendszeresen nyomon követi
lapunk szakmai munkáját. Fzűtta| saját tapaszta|atait osztja meg
olvasóinkkal és velünk. A,szerző felhatalmazta lapunkat arra,
hogy közöljük: mivel a cikkében jelzett épületek Budapesteno

könnyen megközelíthető helyen vannak, az esetleges érdeklődőknek,
e|őte egyeztetettidőben, kész az épületeket bemutatni, valamint
további információkat adni.

egy régi módszer újragondolásával jutot- | kellemes meleg érzetük van.

nek tartják, és ezthátrányul róják fel. Az I jtit. u-it locsolásra tudunk használni,

erénnyé vált, és így a belőle megépített I téssel 25-35 százalék.

megfelelnie. ,| légkondicionáló berendezéseknél.

kondicionált",hűthető legyen. de mindez I selhetetlen a nreleg).

a lehetőségekhez képest a legenergiata-

karékosabb, tehát olcsó nlegoldással l.- l u.
gyen elérhető!

Egy új épület megtervezésénéI ahőszi- | képpen készült: egy falzsalurendszerrel

geieteii tulajdonságokat figyelembe keil | felépítettiik a határoló falakat, melybe

venni. Ez az átlítás ma már szinte köz- | azonnal, egy munkafázisban beletettiik a

hely, de ha belegondolunk abba. hogy a I vizet, avillanyt, afűtést,atelefont, atv-an-

háatartási energiahordozók milyen mér- | tennát és az (egyeü megoldású) falfiítést.

tékben drágulnak, akkor érdemes elgon- | a rtiOemekbe padlófűtésszerűen szin-

dolkodni, hogy egy otthon kialakrtásánál I tén fütőcsöveket helyeztünk el. A kiilső
különös, kiemelt figyelmet érdemel az I raat vastagsága 15 cm vastag beton,

szeti megoldások játszottak szerepet; mi-
vel itt egy 250 rn?-es egyszintes épületről
van szó.

Minél gazdaságosabb építésre töre-

kedtünk, és ennek érdekében 15 cm vas-

tag vasbetonváz szerkezetet és 15 cm-es

Ytong vázkitöltést használtunk. Ezekre a

falakra került fel a monolit vasbeton fö-
dém, amelybe számítások alapjan falffi-
téshez használatos, de speciális elrende-

zéssel csőrendszert építettünk, a nyári
hűtés és/vagy,,légkondicionáIás" céljára.

Az épület külső falsíkjrára Dryvit hőszi-
getelést készítettünk, 8 cm-es Hungaro-
cell hőszigeteléssel. Az épület alatt 3 cm-

es Hungarocell szigetelés van, amely líj-
rahasznosított Hungarocellből készült, a
padláson, illetve a padlástérben pedig 30-

35 cm vastag ságíl kőzetgyapot-szigetelés
van.

Ahaz fítését egy 24 kW-os gázkazán
biztosítja, mely radiátoros rendszerű köz,

ponti fűtést lát el melegvazel. Araüfuo,
rokból a kazánba visszajövő melegví
gyíiltőle és akazínközé egy szabályozr
csap vaíl beépítve, mellyel a radiátorok-
ból vtsszatérő yizet négy további
padlófűtéskörbe lehet elvezetni. A szabá-

lyozó rendszer sajátossága, hogy aruüá
toros ffités önállóan is tud működni, ille1 ,

ve ezen rendszerhez kapcsolható, íg
padlófűtés hócserélőjót és kerengető .,

vatty úját megtakadthattuk,
Afentiek alapjátaradiátoros és p,., , 

,

fűtés-rendszer közös előnyeit együt . .i ,

lehetett használni. A radiátorokkai " i

gyors felfűtési lehefőséget teremte1,,,,,.

majd utána egy energiatakarékos iu,l, ,

A házba beépítetti.ink egy 7 kW-o
kandallót, melyet,elsősorban a lakás han-

gulata miatt választottunk. A kandallóbe-
tét, mint kiderült, dekorációnak is igen
esztétikus, de mint hőtermelő is kitűnően
szerepel.

Aki vállalja a kandallóval való fűtést,

az jelentős megtakaftást érhet el, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a háatartások-

ban keletkezó hulladék - amit egyébként

drága pélzért szállíttatunk el - elégethe-

tő. különosen a kertes házak vannak e te-

kintetben előnyös helyzetben.
A hűtésről még annyit, hogy a nyrári

kánikulában a meleg levegőtömegek fel-
szálláskor a kihűtött vasbeton födémmel
érintkezve visszahűnek, ami fokozottan
hozzájárul a kellemes belső hőmérséklet
kialakulásahoz.

Tapasztalataim alapján a vázlatosan is-
mertetett rendszerek igen jól beváltak,
nagymértékben fokozták az épiletek
hasznőlati értekét, egyben csökkentették
az eter gtaellátás költs é geit.

vezéskor ajó energiahasznosítást tűztem I szemben, aneítő lakásterület lényegesen

ki célul, I nagyobb 1ett, jobb hőszigetelési értékek-

I tet es egy óriási hőtaroló kapacitású fal-

L I szerkezettel]Ahált_:gy 
],0 \!t"lj::í.l

mértyű kombikazrán főti, té|en hőcserélőn

Az egyik ilyen jól sikertilt épiilet egy 350 m' I kereszttil juttatjuk a falban levő csőhrálÓ-

alapterületű (pince, földszint, első eme- | zatbaatűtővizet. A25-3o"C,osfűtővl'Z
let, padlástér)házvolt. Amonolit vasbe- | keringetéséve|aházleghidegebb pontján

íon szerkezetű családi ház energiarend- | is 20 oC-os a hőmérsékletés sagárzőhő-
szerének kialakítására és hasznosítására I hatás miatt a benn lakóknak mindenhol

tunk el. l nv,at időszakban, 30-35 'C-os kániklu-

Tisztábanvagyok vele, hogy az embe- | uuan 15-20'C-os vizet vezetiink a hőcse-

rek többsége idegenkedik egy betonból I rélőn keresztiil a falban levő csővezeték-

épnhháztól, mivel előítéletek és beideg- l U", így aháaaí 19 oC-ta le lehetett hűteni,

ződések folytan a rosszul szigetelt hatal- | ami már tril hűvösnek is bizoryult. Aszabá-

mas lakótelepek jutnakaz eszükbe. Abe- | lyozó rendszerreLanyárthűtést2}-Z4"C-
tont mint épííőanyagot ridegnek, hideg- | raállítottukbe.Ahítővizetakútbólnyer-

igen jó hővezető és hőtároló képessége I A szánttások és a mérések szerint a

esetünkben a falfűtés és hűtés miatt I fűtésienergia-megtakaítás ezzel a falfŰ-

ház télen meleg, nyiáron hűvös. kényet- | A nyári hútés energia-megtakadtása

mes és roppant energiatakarékos. Az épí- | pedis összehasonlíthatatlanul nagyobb,

tendő háznak több elvárásnak kellett I mintaz egyre jobban terjedő elektromos

A legjobb komfortérzetet az adja, ha I Aháahűtését egy 300 W-os szivattyú

télen minden pontján egyenlő a hőmér- | végzi, napi kb. 6-12 órában (természete-

sékJet, azaz meleg, nyáron pedig ,,lég- | sen egy évben 20-40 napot, amikor elvi-

A ház külső hatrároló falait - mint a I Egy másik ház építésénél is racionális

fentiekben jeleztem - monolit vasbeton I energiahasznosítás volt a cél, csak ennél

épületenergiahasznosítása l pluszlOcmhőszigetelés,ígyazéltaláno-
Tőbbházat építettem, ahol már a ter- | san megszokott 38-as falszerkezettel

szerkezettel építettük, mely a kö,vetkező- l az épületnél pontosan az ellenkező építé-
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