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Konkrétumok

A vizs gált la kás egy 25 éve épült 4 la ká sos tár -
sas ház ban van, amely a mai vi szo nyok sze rint
ros  szul hõ szi ge telt. Ukfal = 0,8 W/m2K, Uablak

= 3,0 W/m2K (azt nem le het tud ni, hogy most
mi lyen), a fa nyí lás zá rók nem jól lég szi ge tel tek.

(Az U-érték — ko ráb ban k-érték — ha tá roz za
meg a hõ áteresz tés dön tõ mér té két. Ez az U-
érték mu tat ja meg, hogy egy épü let bi zo nyos
ré szén men  nyi hõ ener gia szö kik el 1 °C hõ in -
ga do zás ese tén.)

-15 °C kül sõ és 22 °C bel sõ hõ mér sék let ese tén
a — fe lül rõl és egy ol dal ról fû tött la ká sok kal ha tá -
ros la kás szá mí tott hõ szük ség lete 5476 W transz -
misz  szi ós + 3309 W filt rá ci ós = 8785 W.

A fû té si rend szer csak pad ló fû tés bõl áll,
ame lyet ed dig egy 18 kW tel je sít mé nyû, mo -
du lá ci ós fa li gáz ka zán lá tott el hõ ener gi á val.

A ta valy nyá ron üzem be he lye zett in ver te res
le ve gõs hõ szi vat  tyú ka ta ló gus sze rin ti tel je sít mé -
nye 4,5-10,2 kW, +7 és -15 0C kö zött ál lan -
dó 8 kW. A hõ szi vat  tyú kü lön le ges sé ge, hogy
-25 0C-ig ga ran tált a mû kö dé si tar to má nya, és
ezen hõ mér sék let alatt sem áll le!  

A ki épí tés re ke rült be fecs ken de zõs hõ szi vat y -
tyús fû té si meg ol dás egy tel jes ér té kû, sa ját fej -
lesz té sû táv fel ügye le ti rend szert is ka pott. A mé -
rés tech ni kai fel ada tot egy webszervert is fut tat ni
tu dó szá mí tó gép lát ja el, mely a be épí tés re ke rült
ana lóg és di gi tá lis jel adók se gít sé gé vel nem csak
fel ügye li, sza bá lyoz za és ve zér li a la kás fû té si
rend sze rét, de adat bá zis-ke ze lé si funk ci ó ja ré -
vén ada to kat is küld egy ki fe je zet ten er re a cél ra
üze mel te tett adat szer ver re. Pon to sab ban ar ra a
szer ver re, aho vá még több egyéb — je len leg 10
db — épü let komp lett fel ügye le ti adat rög zí té se is
zaj lik, online. Az itt is üze mel te tett rend szer ré -
vén disz pé cser köz pont jel leg gel azon nal azo no -
sít ha tók a fel me rült ano má li ák, be ér ke zett hi ba -
üze ne tek, mely nek kö szön he tõ en a szük sé ges
be avat ko zás el vé gez he tõ. Je len eset ben is mû -
kö dött ez a faj ta tény le ges táv fel ügye let, mely nek
ré vén egy so ros porti hõ mér sék let kon ver ter-hi -
ba ke rült azon na li fel de rí tés re, majd el há rí tás ra.
A te le pí tett in tel li gens hõ szi vat  tyú nak kö szön he -
tõ en sok ál la pot je let tu dunk fo lya ma to san fi gyel -
ni; di gi tá lis je le ket ka punk az épü let tõl ér ke zett

A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A „PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT  TYÚ -
VAL” CÍ MÛ CIK KÜNK VÉ GÉN MEG ÍGÉR TÜK, HOGY A FÛ TÉ SI TA PASZ TA LA -
TA INK RÓL IS BE SZÁ MO LUNK A LAP OL VA SÓ I NAK. AZ ÓTA EL TELT AZ ENY -
HÉ NEK IN DU LÓ, DE AZ TÁN KE MÉN  NYÉ VÁ LÓ FÛ TÉ SI SZE ZON NAK TÖBB
MINT A FE LE, A DE CEM BE RI ÉS JA NU Á RI NAGY HI DE GEK IS, AMI UTÁN
MÁR LE HET ÖS  SZE GEZ NI ÉS LE VON NI A TA PASZ TA LA TO KAT.
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Az 1. di ag ram ban a la kás hõ igé nye sze rint vál to zó elekt ro mos tel je sít mény fel vé tel 
sze re pel. Rög tön fel tû nik, hogy a be fecs ken de zõs le ve gõs hõ szi vat  tyú adat táb lá ján 
sze rep lõ, ijesz tõ en ma gas 32 A áram fel vé tel tõl igen mes  sze jár a tény le ges fo gyasz tás. 
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fû té si és hû té si pa rancs vis  sza iga zo lá sá ról, a
komp res  szor mû kö dé sé rõl, a le ol vasz tá si fá zis -
ról, il let ve a gyá ri lag be épí tett ana lóg be me ne te -
ket fel hasz nál va azon nal ren del ke zé sünk re áll
egy tény le ge sen is ve zé rel he tõ in tel li gens le ve -
gõs hõ szi vat  tyú. 

(Hogy mi ért is ho za ko dunk elõ a fen ti ek kel,
an nak az az oka, hogy a je len le gi hid ra u li kus
rend sze rek gya kor ta meg kí ván ják a gyá ri idõ já -
rás füg gõ vagy idõ prog ram sze rint ve zé relt pa ra -
mé te rek tõl el té rõ, mó do sí tott jel lem zõ ket, mint
pél dá ul hid ra u li kus vál tó ra ké szí tett idõ já rás füg -
gõ vi zet vagy pad ló fû tés és ra di á tor al kot ta in ho -
mo gén fû tõ rend szer ép pen üze me lõ hõ le adója
sze rin ti ala cso nyabb vagy ma ga sabb víz hõ mér -
sék le tet.)

A te le pí tett szá mí tó gé pen fu tó webszerver
internetes hoz zá fé rést biz to sít a fel hasz ná ló nak,
de nyil ván nem al kal mas na gyobb men  nyi sé gû
egy ide jû igény ki szol gá lá sá ra, va gyis amen  nyi -
ben a mo ni tor ing-rend szer hez egy szer re so kan
sze ret né nek hoz zá fér ni pél dá ul adat elem zé si
cél lal, egy kü lön weboldal fel ál lí tá sa cél sze rû —
a hát te ré ben a fen ti adat bá zis-mo tor ral.

A ki ala kí tott internetes táv fe lü gyle let ré vén
fo lya ma to san kö vet he tõ volt a te le pí tett im pul -
zus-jel adó val fel sze relt elekt ro mos fo gyasz tás -
mé rõ (ez az elekt ro mos mé rõ óra nem egye zik
meg az igé nyelt és ka pott GEO-tarifás mé rõ -
órá val, mely utób bi nak igény lé se kap csán az ál -
lí tott kri té ri um nak a vizs gált be fecs ken de zõs le -
ve gõs hõ szi vat  tyú ter mé sze te sen kön  nye dén
meg fe lel) és víz tö meg áram-mé rõ mû kö dé se és
to váb bí tott je lei, va la mint a fel sze relt 4 db hõ -
mér sék let ér zé ke lõ is (kül té ri, elõ re me nõ, visz -
 sza té rõ és he lyi ség). 

A táv fel ügye let ter mé sze te sen nem csak egy
irány ban mû kö dik, ha nem le he tõ ség van a
mû kö dé si pa ra mé te rek tá vo li be ál lí tá sá ra is.
(Ez utób bi is ki vá ló an mû kö dött, ami kor egy
hos  szabb vi dé ki vagy kül föl di tar tóz ko dás al -
kal má val né mi hõ mér sék let mó do sí tás ra volt
szük ség — az ott hon mar adot tak jól fel fo gott
ér de ké ben.) 

Az ed dig rög zí tett nagy men  nyi sé gû adat (15
MB/hét) elem zé sé vel hoz tuk lét re a cikk ben
sze rep lõ gra fi ko no kat, va la mint von tuk le a to -
váb bi üze mi és költ ség ha té kony sá gi kö vet kez te -
té se ket. A fo lya ma tos adat gyûj tés sel az aláb bi
kér dé sek re vár tunk vá la szo kat:

Mi lyen kül sõ hõ mér sék le tig ké pes a hõ szi vaty -
 tyú mo no va lens mó don ki elé gí te ni a hõ szük -
ség letet? No vem ber 18-tól fo lya ma to san gáz -

ka zán nél kül, csak a le ve gõs hõ szi vat  tyú val
fût ve, a la kás le ve gõ hõ mér sék le tét az igé nyelt
21-22 0C-on le he tett tar ta ni. Te kin tet tel a be -
fecs ken de zõs le ve gõs hõ szi vat  tyú egye di tel je -
sít mény sza bály ozá sá ra, -15 0C-ig a név le ges
tel je sít mény tel jes egé szé ben biz to sít ha tó.

Mi lyen tel je sít mén  nyel mû kö dik a hi deg idõ -
ben, va ló ban tart ja-e a ka ta ló gus ban meg adott
8 kW-os tel je sít ményt? A hi deg idõ be áll tá ig
csak fenn tar tás sal fo gad tuk el, hogy a gép tud ja

a meg adott 8 kW-ot, mi vel az át me ne ti idõ
ada tai alap ján azt nem ér te el. A -9 0C-os kül -
sõ hõ mér sék let nél azon ban be bi zo nyo so dott,
hogy tud ja, sõt, töb bet is tud. Eb bõl az kö vet -
ke zik, hogy jól mû kö dik az in ver te res sza bá lyo -
zás, mert amíg nem kell ak ko ra tel je sít mény, ad -
dig nem tel jes in ten zi tás sal dol go zik.

Na gyon fon tos ta pasz ta lat, hogy a rossz hõ -
szi ge telt ség mi att szük sé ges ma ga sabb hõ mér -
sék le tû víz (-10 0C-on 45 0C-os elõ re me nõ)
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Na gyon fon tos ta pasz ta lat, hogy a rossz hõ szi ge telt ség mi att szük sé ges 
ma ga sabb hõ mér sék le tû víz (-10 0C-on 45 0C-os elõ re me nõ) 
elõ ál lí tá sa kor is tud ja a gép biz to sí ta ni a 8 kW-os tel je sít ményt! 

A 2. diagramból jól látható, hogy a hõszivattyú a névleges 4,5-8,0 kW fûtési teljesítménytartomány
felsõ részén dolgozott — december 20. után. Ezen idõpont elõtt a lakást a szokásos 
35/30 oC-os vízhõmérséklettel igyekeztünk kiszolgálni, azonban a „rendelkezésre álló” 
padlófûtés ezzel nem volt képes elérni az addig megszokott „gázkazános” felületi hõmérsékletet.
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elõ ál lí tá sa kor is  tud ja a gép biz to sí ta ni a 8 kW-
os tel je sít ményt! Az 2. di ag ram ból jól lát ha tó,
hogy a hõ szi vat  tyú a név le ges 4,5-8,0 kW fû -
té si tel je sít mény tar to mány fel sõ ré szén dol go -
zott — de cem ber 20. után. Ezen idõ pont elõtt a
la kást a szo ká sos 35/30 0C-os víz hõ mér sék let -
tel igye kez tünk ki szol gál ni, azon ban a „ren del -
ke zés re ál ló” pad ló fû tés ez zel nem volt ké pes
el ér ni az ad dig meg szo kott „gáz ka zá nos” fe lü -
le ti hõ mér sék le tet. Az idõ já rás füg gõ gör be át ál -
lí tá sá val (-10 0C-os kül sõ hõ mér sék let ese tén
45 0C-os víz hõ mér sék let) a ko ráb ban „fél gõz -
zel” mû kö dõ le ve gõs hõ szi vat  tyú ha tá ro zott tel -
je sít mény nö ve ke dés sel vá la szolt.

A do log be fecs ken de zõs ér de kes sé ge, hogy a
COP nem csök kent, sõt, a ko ráb bi ha son ló kül -
sõ hõ mér sék le ti idõ szak hoz ha son ló ér té ke ket
ért el. A je len ség ma gya rá za ta már ti pi ku san hõ -
szi vat  tyús: a hõ szi vat  tyú kat ál ta lá ban fo lya ma tos
mû kö dés köz ben la bo rált COP-adattal és tel je -
sít mén  nyel jel lem zik, azon ban egy adott hid ra u -
li kai rend szer be be épí tett hõ szi vat  tyú pa ra mé-
 te rei már a fû té si rend szer sa já tos sá ga it is mu tat -
ják. Vis  sza tér ve te hát a sta bil COP vs. ma ga -
sabb elõ re me nõ hõ mér sék let meg fej tésé re,
egyér tel mû sít he tõ volt, hogy a de cem ber 20.
elõtt mû kö dõ hõ szi vat  tyú rend sze re sen ki-be -
kap csolt, pon to sab ban ez így nem igaz, mert a

be fecs ken de zõs gé pek még csak ki sem kap csol -
nak, alul ról-fe lül rõl kö ze lí tik az adott igényt, és
csak a leg vég sõ eset ben ál lít ják meg komp resz -
 szo ru kat. Itt is ez tör tént, va gyis a meg emelt elõ -
re me nõ emelt tel je sít mény igényt pro du kált, ami
ki moz dí tot ta a hõ szi vat  tyút az in sta bil COP-tar -
to mány ból egy fo lya ma tos, ál lan dó sult üzem be.

Az 5. di ag ra mon a na pon kén ti fû té si üzem idõ
vál to zá sát le het lát ni, amely nél fi gye lem be kell
ven ni a GEO-tarifás áram szol gál ta tás na pi 2x2
órás szü ne tét. Lát ha tó, hogy de cem ber 20. elõtt
az eny hébb idõ já rás el le né re jó val töb bet üze -
melt a gép, mint a fû té si gör be át ál lí tá sa után.

Ho gyan vál to zik a hõ szi vat  tyú
fel vett elekt ro mos tel je sít mé nye 
a le adott hõteljesítménytõl?
Az 1. di ag ram ban a la kás hõ igé nye sze rint vál -
to zó elekt ro mos tel je sít mény fel vé tel sze re pel.
Rög tön fel tû nik, hogy a be fecs ken de zõs le ve -
gõs hõ szi vat  tyú adat táb lá ján sze rep lõ, ijesz tõ en
ma gas 32 A áram fel vé tel tõl igen mes  sze jár a
tény le ges fo gyasz tás. A gyá ri adat ként meg -
adott, fé lel me te sen sok 7,36 kW he lyett ma xi -
mum 3,50 kW tel je sít ményt volt ké pes ma gá -
hoz ven ni a há ló zat ból, va gyis csak a szo ká sos
„ja pán” elõ vi gyá za tos ság ról be szél he tünk csu -
pán? Igen, az az hogy nem. Igen, mert a vizs gá -

la tunk ban sze rep lõ pad ló fû té ses la kás ban az
ala csony hõ mér sék le tû fû tés po zi tív tu laj don sá -
gai adot tak vol tak ah hoz, hogy ma gas COP-vel
mû köd hes sen a REND SZER. Azon ban mi vel
hõ szi vat  tyúnk ké pes akár 60 0C-os vi zet is elõ -
ál lí ta ni — még min dig ki zá ró lag hõ szi vat  tyú san
—, el kép zel he tõ olyan fel hasz ná lás, ami kor a
kért ma gas hõ mér sék let sze rint erõ sen mí nu -
szos (-20 0C-nál is hi de gebb) kül sõ hõ mér sék -
le ti tar to mány ban igen is ké pes a be ren de zés
akár 7,0 kW-ot is ma gá hoz ven ni. Ra ci o ná li -
san gon dol kod va, is mer ve az ener gia hor do zók
je len le gi és vár ha tó árát, az üzem biz ton sá gon,
il let ve több lá bon ál lá son kí vül — gaz da sá gi lag —
nincs ér tel me a hõ szi vat  tyút tar tó san ilyen tar -
to mány ban mû köd tet ni.

Ho gyan mû kö dik 
a rend szer sza bá lyo zá sa?
A hõ szi vat  tyú bel sõ sza bá lyo zá sa idõ já rás füg gõ
fû tõ vi zet tud elõ ál lí ta ni. A sza bá lyo zá si gör be
ál lít ha tó. A nap pa li elõ írt le ve gõ hõ mér sék le te
prog ra moz ha tó an ál lít ha tó.

Mi lyen COP ér té ke ket le het el ér ni 
a kü lön bö zõ ál la po tok ese tén? 
A 3. di ag ram a de cem be ri és ja nu á ri na pon kén -
ti át la gos kül sõ hõ mér sék le te ket, a 6. di ag ram
pe dig az az na pi üze mi cik lu sok át la gos COP ér -
té ke it mu tat ja. Lát szik, hogy a de cem ber 20.
utá ni fû té si gör be-át ál lí tás után a 2 db di ag ram-
gör be szin te „kulcs má so lás sze rû en” azo nos. A
kül sõ hõ mér sék let +6,06 és -14,62 0C kö zött
vál to zott, az át lag hõ mér sék let de cem ber ben
+1,83 0C, ja nu ár ban -0,82 0C volt.

A mi ni má lis COP de cem ber ben, 21-én
2,29 (-9,97 0C ese tén), ja nu ár ban, 24-én 2,75
(-9,50 0C ese tén).

A ma xi má lis COP de cem ber ben, 1-jén 5,27
(+10.93 0C ese tén), ja nu ár ban, 01-én 4,36
(+7,56 0C ese tén).

Az át la gos COP de cem ber ben 3,75 (-1,83 0C
ese tén), ja nu ár ban 3,27 (-0,82 0C ese tén).

Lát ha tó, hogy hi deg idõ ben a COP csök ken,
de el fo gad ha tó mér ték ben.

Ho gyan ala kul nak 
az áram fo gyasz tá si ada tok?
A je len le gi gáz- (kb. 120 Ft/m3) és GEO ked -
vez mé nyes áram- (kb. 31,60 Ft/kWh) ta ri fa
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A vizs gá la tunk ban sze rep lõ pad ló fû té ses la kás ban 
az ala csony hõ mér sék le tû fû tés po zi tív tu laj don sá gai adot tak 
vol tak ah hoz, hogy ma gas COP-vel mû köd hes sen a REND SZER. 
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mel lett COP = 2,4 az az ér ték, amely nél azo -
nos az üze mel te té si költ ség (90%-os gáz ka zán-
ha tás fo kot fi gye lem be vé ve).

De cem ber ben a la kás GEO-tarifás áram fo -
gyasz tá sa 804 kWh, ja nu ár ban 988 kWh volt,
amely ér té kek 25 406 Ft (ÁFÁ-val együtt), il let -
ve 31 220 Ft költ sé get je len tet tek. 

Az át la gos/egyen sú lyi COP de cem ber ben
3,75/2,4 = 156%, ja nu ár ban 3,27/2,4 =
136%, ami azt je len ti, hogy azo nos kül sõ hõ -
mér sék let és üze mel te té si mód ese tén a gáz fo -
gyasz tás en  nyi vel töb be ke rült vol na, va gyis de -
cem ber ben 39 633 Ft, ja nu ár ban 42 459 Ft
lett vol na, a kü lönb ség ös  sze sen a két hó nap ra
25 466 Ft, ami 45% több let költ sé get je lent.

Ho gyan mû kö dik 
a le ol vasz tás, ho gyan 
be fo lyá sol ja az üze mi ál la po tot? 
A gép sa ját ér zé ke lõ je ál tal fi gye li a je ge se dést.
Ami kor ez el éri a nem kí vá na tos mér té ket, a
gép át áll le ol vasz tá si üzem mód ba, és kb. 2 perc
alatt, lát vá nyo san gyor san, tel je sen le ol vaszt ja a
je get. A gép alá sze relt op ci o ná lis ol va dék víz -
gyûj tõ tál ca elekt ro mo san fû tött; az épü let fe lü -
gye let ál tal a le ol vasz tás után be ál lít ha tó idõ tar -
ta mú utó fû tés biz to sít ja, hogy jég nem ma rad
ben ne. A tál cá ból a víz el ve ze té se az épü let le -
fo lyó rend sze ré re va ló csat la ko zás sal tör té nik. A
rö vid idõ mi att a COP mi ni má li san csök ken.

A 7. di ag ram egy ti pi kus le ve gõs hõ szi vat  tyú-
pe ri ó dust mu tat, tör té ne te sen egy 9 órás idõ -
sza kot ölel fel. A gya kor lott hõ szi vat  tyús szem
ha mar fel fe de zi a GEO-szü ne tet, va gyis ami -
kor betáp hi á nyá ban az elõ re me nõ passzivá-
lódik. A két da rab „be ló gó” tüs ke egy be fecs ken -
de zõs le ol vasz tást mu tat: 11:59-kor ér ke zett a le -
ol vasz tá si digit, 4 perc cel ké sõbb a hõ szi vat  tyú
vis  sza állt ter me lés be. Ami kor le ol vasz tás ról be -
szé lünk, min dig a tel jes cik lust ért jük a pe ri ó dus
alatt, va gyis amíg a hõ szi vat  tyú vis  sza áll név le -
ges elõ re me nõ hõ mér sék let re.

A le ol vasz tá sok gya ko ri sá ga több pa ra mé ter
függ vé nye. Ma már a „takkolt” le ol vasz tást a
szó ban for gó hõ szi vat  tyú in tel li gens le ol vasz tás -
sal vál tot ta ki. Nyo más, hõ mér sék let, igény -
szint, áram fel vé tel függ vé nyé ben egy gyá ri
al go rit mus dön ti el, hogy mi kor lesz a leg kö ze -
leb bi le ol vasz tás. Ál ta lá ban el mond ha tó, hogy
0 0C kör nyé ki kör nye zet okoz za a leg több cik -

lust, de az eny hébb esõs idõ ben is fo ko zott lesz
a le ol vasz tás.

Men  nyi re za va rók a 
la ká son kí vü li és be lü li han gok?
A be já ra ti aj tó és a kony ha ab lak köz vet len kö -
ze lé ben fel sze relt kül té ri egy ség ka ta ló gus sze -
rin ti 52 dB(A) hang tel je sít mény-ér té két a csen -

des nek mond ha tó kör nyék kül sõ és a la kás bel sõ
zaj for rá sai nap köz ben gya kor la ti lag ész re ve he -
tet len né te szik, az éj sza kai órák ban az elõ szo -
bá ban és a kony há ban cse kély mér ték ben le het
hal la ni, a la kó szo bák ban egy ál ta lán nem. A
vizs gált la kás fe let ti szom széd há zas pár a kez -
de ti ide gen ke dés után a ked ve zõ ta pasz ta la tok
mi att szin tén meg nyu go dott.
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Az 5. diagramon a naponkénti fûtési üzemidõ változását lehet látni, 
amelynél figyelembe kell venni a GEO-tarifás áramszolgáltatás 
napi 2x2 órás szünetét. Látható, hogy december 20. elõtt az enyhébb
idõjárás ellenére jóval többet üzemelt a gép, mint a fûtési görbe átállítása után.

A 6. diagram az aznapi üzemi ciklusok átlagos COP értékeit mutatja. 
Látszik, hogy a december 20. utáni fûtési görbe-átállítás után 
a 2 db diagram-görbe szinte „kulcsmásolásszerûen” azonos.
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Mottl Gábor, Kiss Gábor:
Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Ös  sze fog la lás
Az el múlt idõ szak ban te le pí tett, üze mel te tett és
táv fel ügyelt rend sze rek kap csán az aláb bi ál ta -
lá nos ér vé nyû kö vet kez te tés re ju tot tunk: a hõ -
szi vat  tyú gyá ri COP ér té ke nem fel tét le nül azo -
nos a fû té si rend szer be be épí tett hõ szi vat  tyú
COP ér té ké vel. Vizs gá ló dá sa ink sor ban rá mu -
tat tak azok ra a gyen ge pon tok ra, ahol a leg ki -
sebb hi ba is COP-rom lás ban ma ni fesz tá ló dik.

Ad dig, amíg a gáz ka zán ból ki jö võ fû té si víz
hõ mér sék le te tág ha tá rok kö zött ál lít ha tó — je -
len té keny ha tás fok rom lás nél kül —, a hõ szi vat y -
tyút igen szûk üze mi pa ra mé te rek kö zött mu száj
tar ta ni ah hoz, hogy COP ér té ke, tel je sít mé nye,
elõ ál lí tott fû tõ víz-hõ mér sék le te ki elé gít se az el -
vá rá so kat. Hõ szi vat  tyús (nem csak le ve gõs)
rend sze rek ter ve zé se, üze mel te té se, sõt kar -
ban tar tá sa so rán rend sze re sen fel hasz nál ha tók
a táv fel ügye let tel nyert ada tok, me lyek bir to ká -
ban tény le ge sen is gaz da sá gos, ma gas COP-
vel mû kö dõ rend sze rek ala kít ha tók ki.

Nem sza bad ki zár ni a szon dás vagy vi zes
(ku tas, fel szí ni vi zes) hõ szi vat  tyúk al kal ma zá si
le he tõ sé gé nek meg vizs gá lá sát, de a be fecs ken -

de zõs le ve gõs hõ szi vat  tyúk el ter je dé se a be ke -
rü lé si áruk, egy sze rû be épí té sük, va la mint a le -
írt rész le tes vizs gá lat tal bi zo nyí tot tan meg fe le lõ
COP ér té kek el ér he tõ sé ge mi att elõ tér be ke -
rül het. 

Ros  szul hõ szi ge telt épü let nél fon tos a kül sõ
fa lak és nyí lás zá rók hõ techni kai tu laj don sá ga it
ja ví ta ni, mert ak kor le het iga zán a hõ szi vat  tyúk
elõ nyét ki hasz nál ni! Ros  szul hõ szi ge telt épü let -
nél jó COP ese tén is ma gas lesz a fû té si költ ség.

A hõ szi vat  tyút ala csony hõ mér sék le tû fû té si
há ló za tok nál le het gaz da sá go san al kal maz ni.
Azon ban meg lé võ ra di á to ros rend szer ese tén
is — amen  nyi ben meg tör té nik az épü let hõ -
techni kai fel ja ví tá sa — meg le het vizs gál ni, hogy
a ma ga sabb igény re és víz hõ fok ra mé re te zett
hõ le adók ké pe sek-e ki fû te ni az épü le tet meg fe -
le lõ COP-t biz to sí tó ala csony hõ mér sék le tû fû -
tõ víz zel.

Az el múlt 30 év ben na gyon sok he lyen va ló -
sult meg csak pad ló fû té ses há ló zat. Ezek nél jó
le he tõ ség a le ve gõs hõ szi vat  tyú be épí té se, az
aláb bi szem pont ok mi att: 

GEO ta ri fa hasz ná la tá val már a — je len árak
mel let ti — kb. 2,4-nél na gyobb COP ese tén
egy ér tel mû en ol csóbb a fû tés a gáz zal szem -
ben, ezért nem tar ta lék, ha nem fõ fû té si ener -
gi a ként le het hasz nál ni. Ez zel a be ren de zés -
sel pe dig — ala csony hõ mér sék le tû fû tõ víz és
idõ já rás füg gõ sza bá lyo zás ese tén — fû tõ sze -
zo ni át lag ban el ér he tõ a 3,5-4 kö zöt ti COP. 
Óri á si — és egy ben nél kü löz he tet len — elõny,
hogy a kor sze rû be fecs ken de zõs le ve gõs hõ szi -
vat  tyúk fû té si tel je sít mé nye -15 0C-ig már egy ál -
ta lán nem csök ken, va gyis nincs szük ség túl mé -
re te zett hõ szi vat  tyú-tel je sít mény re vagy sok
kW elekt ro mos se géd fû tés re, mint a ko ráb bi tí -
pu sok nál. Nem tart juk jó meg ol dás nak, hogy a
nö vek võ igényt (hõ szük ség letet) csök ke nõ gép -
tel je sít mén  nyel vagy a COP-t je len tõ sen le ron -
tó elekt ro mos fû tés rá se gí tés sel kell jen ki elé gí te ni!
A fû tés kor sze rû sí tõ le ve gõs hõ szi vat  tyú al kal -
ma zá sá val ugyan az zal a rend szer rel meg old -
ha tó a zaj ta lan, hu zat men tes, kom for tos pad -
ló hû tés is.   
Tu da to san ké pez he tünk biz ton sá gi tar ta lé kot
az eset le ge sen új ra elõ for du ló gáz hi á nyos
idõ szak ra.
Pá lyá za ti tá mo ga tás ki hasz ná lá sá val csök ken -
te ni le het a nem túl ol csó be ren de zé sek be -
ke rü lé si költ sé gét.
Van egy nem mel lé kes elõ nye is a hõ szi vaty -
 tyúk nak. A gáz fû tés ese tén a túl jól zá ró dó
kül sõ nyí lás zá rók ból és egyéb más okok ból
ere dõ CO-mér ge zé sek ve szé lyét ki le het kü -
szö böl ni. A vizs gált la kás nál ugyan a fõ zés és
a hasz ná la ti me leg víz-ter me lés meg ma radt
gáz ener gi á val, de a leg na gyobb — fû tés okoz -
ta — ve szélyt itt is meg le he tett szün tet ni.

Új épí té sû csa lá di há zak nál, tár sas há zak nál a
hõ szi vat  tyúk mo no va lens al kal ma zá sa meg ala -
po zott, pad ló-, fal- és men  nye zet fû tõ-hû tõ
rend szer rel kom bi nál va. 

Jó hír a kö zel jö võ re néz ve, hogy már fo lyik
an nak a weboldalnak a pró ba üze me, ahol
szak mai és ke vés bé szak mai ér dek lõ dõk is
online tá jé ko zód hat nak majd az ed dig táv fel -
ügyelt hõ szi vat  tyúk mû kö dé sé rõl, meg kön  nyít -
ve majd en nek az új és vél he tõ en a jö võ ben
gom ba mód sza po ro dó kör nye zet ba rát tech ni -
kának a meg is me ré sét.
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A 7. diagram egy tipikus levegõs hõszivattyú-periódust mutat, történetesen 
egy 9 órás idõszakot ölel fel. A gyakorlott hõszivattyús szem hamar 
felfedezi a GEO-szünetet, vagyis amikor betáp hiányában az elõremenõ passziválódik. 
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