1980-ban a Thermo Gmk. készítette az elsõ padlófûtés rendszert
és a hozzá tartozó tervezõi segédletet. Még hatan a garázs elõtt
1981-ben. 1982-ben a Thermo GMK három mérnöke (Lányi
Tamás, Dénes István és Léderer András) szabadalmaztatta a
Thermoszifonos fûtési rendszert (ún. LDL fûtési rendszert), ami
egyedüli biztonságos megoldást jelent, amikor szilárd tüzelésû
kazánokkal padlófûtést akarunk
üzemeltetni.
A Thermo Gmk. vadonatúj
autója egy (Zuk) szállitja
ki az elsõ, a Gmk által
kifejlesztett térben, rézzel
szerelt hõközpontot a Bp.
Erdõalja utcába.

1983-ban megalakul a Thermo Kft. Az egyre több
megrendelés lehetõvé tette, hogy megvásárolhassuk
a Krisztina körúton lévõ 30 m2 es helyiséget.
1993-ban a
Krisztina krt. 27.-ben
elkészült a
bemutatóterem.
Ugyanekkor
megépült
a tervezõiroda is.

1993-ban érkezett meg
a Thermo Kft. bemutató
emeletes angol autóbusza,
amit egy Trabant kombiért
cseréltünk el Londonban.

Több száz mini és maxi
hõközpont készült a
garázsban. A hõközpontokat
közel 20 éve hárman készítik:
Horváth Zoltán, Kovács Tibor
és Szántai Sándor

A tokyoi egyetem építész fakultása és a
Thermo Kft. 1994-ben együttmûködési
szerzõdést írt alá, aminek következtében
több OM Japán napház épült meg
Magyarországon.

1994-ben országszerte nyílnak
a Thermo boltok: Budapesten,
a Krisztina kõrúton,
a Kosztolányi Dezsõ téren,
a Bakáts téren, a Maros utcában,
a Tinódi utcában, Csillaghegyen,
Szegeden, Sárváron,
Nyíregyházán, Debrecenben,
Tatán.

A sok munka mellett mindig
maradt idõ a szórakozásra,
oktatásra, kirándulásra.

Lányi Tamás és az általa készített
elektromos vezérlések nélkül a
Thermo Kft. soha nem vált volna
vezetõ épületgépész céggé.

Néhány, a Thermo Kft. által
tervezett és kivitelezett több száz
megépült nap- és földenergiával
mûködõ épületbõl.

Az elsõ nap- és
földenergiával mûködõ
családi házat 1994-ben
terveztük és kiviteleztük
Fótra, az Öreghegy
oldalába.

2002 végén a Veszprémi
egyetem keszthelyi
kihelyezett tanszékére
oktatási célra tervezett és
kivitelezett laboratórium,
a különbözõ nap- és földenergiás rendszerek
mezõgazdaságban történõ használatának
vizsgálatára.
2004-ben kötöttünk kizárólagos szerzõdést Európa egyik
legnagyobb svájci, svéd, német hõszivattyú gyártó cégével,
az Alpha-Innotec-kel. Többek között õk készítik a jövõ
század leggazdaságosabb fûtési rendszerét, a levegõkazánt.
A levegõkazán még a –20 ˚C-os levegõtõl is képes annyi
energiát elvonni, hogy egy 200 m2-es épület
fûtése mellett a szükséges melegvizet is
elõállítja. Mindezt teszi lényegesen olcsóbban
és kényelmesebben, mint a már ismert
hagyományos fûtési rendszerek.

2008 decemberében a Magyar
Telekomnál történt hõszivattyús
beruházás, mely elnyerte a
Magyar Telekom DELFIN Díját.

A Thermo Kft. alapítója és
vezetõje: Dr. Léderer András
címzetes egyetemi docens.
Tanulmányait Budapesten,
Angliában, USA-ban
és Japánban folytatta.
Három egyetemi diploma
megszerzése után mûszaki
doktoriját a Budapesti
Mûszaki Egyetemen védte
meg 1983-ban.

A Thermo Kft.
bemutatóterme
és tervezõirodája
2005-ben (ahol
ma már 10
épületgépész
mérnök dolgozik).
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GeoSolar a jövõ energiája
A Thermo Kft. még 1980-ban alakult egy garázsban (akkor még Thermo Gmk. néven).
A Léderer András által vezetett Kft. mára közel 30 fõs céggé nõtte ki magát, s az elmúlt 26 év során
több ezer épület fûtéstechnikai tervezése és teljes kivitelezése kapcsolódik nevéhez.
Az utóbbi években egyre nagyobb jelentõsége lett a hagyományos rendszerekkel szemben a
nap-, föld- és levegõ energiájával mûködtetett energiatakarékos rendszereknek, melyek az eddigi
megoldásoknál jóval alacsonyabb üzemeltetési költséggel biztosítják az épületek fûtését, hûtését.
A GeoSolar fogalom jelenti az egész világon kifejlesztett legmodernebb, megújuló energiával
mûködõ berendezések összességét. A GeoSolar a jövõ energiája, hiszen ma 66%-kal olcsóbb az
elektromos energiánál, 15 %-kal olcsóbb a földgáznál, 60%-kal olcsóbb a PB gáznál, 60%-al olcsóbb
az olajnál. A rendszerek megtérülési ideje 2-5 év. A Thermo Kft. természetesen továbbra is üzemel,
de az új rendszerek bevezetésével, oktatásával, tervezésével már a GeoSolar Europe Ltd. foglalkozik.
A „GeoSolar ház” Amerikában, Japánban, Nyugat Európában már ismert fogalom, ami kifejezetten az
épületek szuper energiatakarékosságára utal. Svájcban 18.000, az USA-ban 600 000, Japánban
700 000, Dániában, Svédországban több 60 000, Magyarországon 550 GeoSolar rendszer épült 2007ben.
A „GeoSolar” épületeknek 3 alapvetõ energetikai szempontot kell betartania:
•
•

•

Alapvetõen megújuló energiával mûködik (nap-, föld-, szélenergia)
A hõleadók, melyekkel nem csak fûteni, hanem hûteni is lehet, gondosan kiválasztott, alacsony
üzemköltséggel mûködõ berendezések (pl. vizes és száraz technológiával szerelt padló-, fal-,
hûtés, forró falak, fan-coil rendszerek).
Az épületbe már bevitt energiára nagyon vigyáz, azt maximálisan felhasználja, az elhasznált
levegõ energiáját a különbözõ rekuperátoros rendszerekkel újrahasznosítja.

FÖLD
NAP

VÍZ
LEVEGÕ
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A svájci-német, tulajdonú Alpha-InnoTec
a jövõt jelentõ, megújuló energiaforrásnak
minõsülõ hõszivattyúk gyártója, közel 600 féle
hôszivattyút, levegôkazánt gyártanak. A nagy
kereslet következtében 2007-ben a gyár megduplázta
termelôkapacitását.
Bajorország
északkeleti kerületének közepén, Kasendorfban
(Németország) található, a 5000 m2-es területen
több, mint 350 fô dolgozik. A gyár Budapesttõl
832 km-re található, ez azért fontos szempont,
mert biztosított a gyors (48 órán belüli) alkatrész ellátás. A folyamatos kutatás-fejlesztésnek és monitorozásnak köszönhetõen kiváló
minõségével méltán került a világ élvonalába.
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A kizárólag hõszivattyúk gyártására és fejlesztésére specializálódott cég termékei megoldást kínálnak olyan globális problémákra, mint
a kifogyóban lévõ fosszilis energiahordozók
(elsõsorban a gáz), vagy a kritikus szintet elérõ
CO2-kibocsátás.
Egy hõszivattyús rendszer telepítésével az
energia- és környezettudatos gondolkodás mellett megszabadulunk a gázrobbanás veszélyétõl,
a kéményépítés költségeitõl is. A hõszivattyúval
az épületek hûtését is kedvezõ feltételekkel valósíthatjuk meg.

Földes és vizes hõszivattyúk

Hogyan is mûködik ez a még nálunk is
futurisztikusnak számító készülék, a hõszivattyú?
Azt mindenki tudja, ha valahol nagy vákuumot hozunk létre, ott hideg, ahol nagy nyomást, ott meleg
lesz. Gondoljanak a szódásüveg patronjára, szinte
odafagy a kezünk, amikor azt becsavarjuk a palackba és a biciklipumpára, aminek a tövét csak
rövid ideig tudjuk fogni, olyan meleg lesz pumpálás
közben.
A recept tehát egyszerû:
• Végy egy jó minõségû kompresszort. Indítsd el.
• A vákuum oldalon nagyon hideg, akár
–70 °C, a nyomás oldalán +70 °C is lehet.
• Maga a kompresszor egyensúlyban van.
• Ha a –70 °C-os oldalra egy hõcserélõt
építünk be, és azon átpumpálunk –20 °Cos levegõt, nyilvánvaló, hogy az energiát
ad át a nála sokkal hidegebb hõcserélõnek.
Ezt az átadott energiát lopja el a kompresszor, amit azután könnyedén átpumpál a
meleg oldalra.
• A meleg oldali hõcserélõrõl ugyanakkor
fûtöm az épületet, készítem a melegvizet. (1.
ábra)

ségével nyeri ki az energiát a földbõl. A levegõs
hõszivattyú (LW=luft-wasser, levegõ-víz) a kültéri
levegõt visszahûtve készíti a fûtésre és használati melegvíz (HMV)   felhasználására is alkalmas
melegvizet. Az Alpha-InnoTec gyártmányú levegõs
hõszivattyúk (másnéven levegõkazánok) –20 °C-os
külsõ hõmérsékletig üzemképesek.
A hõszivattyúk mûködésére jellemzõ szám a jósági tényezõ (COP). Ez a dimenzió nélküli viszonyszám azt mutatja meg, hogy 1 egység befektetett
villamos energiából hány egység hõenergiát képes a készülék elõállítani. Az Alpha-InnoTec gyár
hõszivattyúi a világon egyedülálló COP értéket értek el. Vizes hõszivattyúnál már 6-nál, levegõsnél
4,1-nél tartanak.

2. ábra. A háztartások energiafelhasználásának megoszlása

1. ábra. A hõszivattyú mûködési elve a levegõkazánon
keresztül bemutatva

Attól függõen, hogy a hõszivattyú a környezet
mely részébõl vonja el az energiát, háromféle típust
különböztetünk meg. A vizes hõszivattyú (WW=
wasser-wasser, víz-víz) talajvízbõl, rétegvízbõl,
tóból vagy patakvízbõl nyerheti az energiát. A
földes hõszivattyú (SW=sole-wasser, föld-víz)
a talajba behelyezett horizontális vagy vertikális zárt csõrendszerben keringõ fagyálló segít-

A 2. ábra a háztartások energiafelhasználásának megoszlását mutatja. Látható, hogy az energia legnagyobb részét a fûtés emészti fel. A háztartások túlnyomó többsége jelenleg erre a gázt
használja fel. Köztudott ugyanakkor, hogy a Föld
nyersolaj, valamint szénhidrogén készlete rohamosan csökken. Az egyre szûkülõ nyersanyagkészlettel szemben energiatakarékos és alternatív
energiát felhasználó épületek tervezésével léphetünk fel. A hazánkban is egyre inkább terjedõ környezet- és energiatudatosság szülte meg a Geosolar ház fogalmát, mely az elõbbi kritériumoknak
messzemenõen megfelel.

Földes és vizes hõszivattyúk
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Föld/víz hõszivattyúk telepítése
A földes hõszivattyúk telepítésének – ellentétben a levegõssel – számos telepítési kritériuma
és paramétere van. A földben elhelyezendõ zárt

csõrendszert elhelyezhetjük vízszintesen (talajkollektor) és függõlegesen (földszonda) is, mindezt a
telepítési viszonyok határozzák meg.

Töltõcsõ
Y-közösítõ

1,5-1,8 m

Szigetelés

80-120 m

Szerelõakna
1,0-1,5 m
Szondacsõ

Távtartó
U-fordító

- Függõleges elhelyezés:
Szondasúly

3. ábra. Függõleges elhelyezés

4. ábra. Függõleges elhelyezés sematikus ábrája
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A fúrási viszonyokat is figyelembe véve akár
100-120 méter mélyre is lekerülhetnek a szondák.
A mélységet a fúrási viszonyok határozzák meg.
A szondák mennyiségét két tényezõ befolyásolja.
Egyrészt a fûtendõ/hûtendõ épület hõvesztesége/
hõterhelése, másrészt a talaj szerkezete, összetétele. Könnyen megérthetõ, hogy más a talaj
hõátbocsátási tényezõje például száraz sziklás és
nedves agyagos talajszerkezet esetén. Szélsõséges
eseteket tekintve egy szondából 20 W/m és 80 W/m
közötti teljesítményt vehetünk ki, mely legrosszabb
esetet tekintve akár 4-szeres szonda mennyiséget
jelenthet a legkedvezõbbhöz viszonyítva.
Ezért mindenképp javasolt elõzetes talajvizsgálat készítése. A lehelyezett szondákat egymástól
legalább 7-8 m-re, célszerûen 10 m-re kell elhelyezni. Így kiküszöbölhetõ a szondák túlhûtése és így a
rendszer beállása.
Gyakorta felmerülõ kérdés, illetve téveszme,
hogy a mélyebb fúrással a mélységgel növekvõ
hõmérsékletet használjuk ki. Ez természetesen
részben igaz, de ebben a tartományban (100-120
m) a hõmérséklet-emelkedés általában 2-5 °C közötti. A mélyebb fúrással a hõátadó felületet lehet
növelni, illetve (kedvezõ esetben) a furatok számát
csökkenteni.

Földes és vizes hõszivattyúk

- Vízszintes elhelyezés:
A csõhálózat jellemzõen 1,5 m körüli mélységbe kerül elhelyezésre. Hasonlóan a függõleges elhelyezéshez, itt is fontos tényezõ a talajszerkezet.
Ettõl függõen általában a fûtött alapterület
2-4-szerese kerül becsövezésre. Látható, hogy
ennél az elhelyezésnél jelentõsebb földterület
kell, hogy rendelkezésre álljon. Ezen megvalósítás döntõen új építés esetén jöhet számításba.
Amennyiben a szükségesnél kisebb területet hálózunk be, elõfordulhat, hogy a rendszert túlhûtjük.
Ez kezdetben a rendszer hatékonyságát csökkenti, végsõ esetben pedig leálláshoz vezet.
A csõosztás jellemzõen 0,6-0,8 m. A csövek elhelyezése több módon történhet. Egyrészt a talajréteg teljes kiemelésével, vagy árokásásos módszerrel. 6-7. ábra.
Tekintve, hogy fûtésüzemben a talajt kismértékben visszahûtjük a késõbbi parkosításnál erre
figyelni kell. Azon a területen, ahol a talajkollektor
elhelyezésre került, nem javasolt mélygyökérzetû
növények telepítése.
A vízszintes elhelyezésnél ügyelni kell, hogy a
kialakítandó körök csõhosszai lehetõleg egyformák legyenek. Ellenkezõ esetben a rendszer hatékonysága csökken.

5. ábra. Vízszintes elhelyezés sematikus ábrája

- Szondafúrás:
A szonda fúrásához jelentõsebb mennyiségû
vízre van szükség. Ezt vagy a közhálózatból vagy
annak hiánya esetén tartályból kell biztosítani.
A fúrás során felszínre kerülõ „sár” pihentetése
ülepítõmedencében vagy tartályban történik. A
szondánként felszínre kerülõ 1,5-2,0 m3 anyag elszállításáról késõbb gondoskodni kell.

6. ábra. Vízszintes elhelyezés, árokásásos módszerrel

Mindkét telepítési módnál a szerelõakna méretét célszerû úgy megválasztani,hogy abban - az
osztógyûjtõ méretétõl függõen a szerelõ személyzet kényelmesen elférjen. Ha az akna talajvizes
területen épül, akkor vízszigeteléssel kell ellátni
az aknát, ha nem, akkor célszerû kavicsréteget
fektetni az akna aljára. (3. ábra)

7. ábra. Vízszintes elhelyezés, teljes kiemeléssel

Földes és vizes hõszivattyúk
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Föld/víz hõszivattyúk jelölésrendszere

SW

C
— – 80 –
P

H
K
— – –——
−
−

K= hûtésre is alkalmas berendezés
H= 65˚C-os víz, egyébként 55 ˚C
teljesítmény~8kW, a jelölésben lévő szám tizede (B0/W35-re vonatkoztatva)
P= professzionális készülék
C= compact készülék, a fûtési rendszer
egyéb kiegészítõ szerelvényeit előre beépítve tartalmazza
SW=sole/wasser föld/víz hôszivattyú
WZS=wärme zentrale sole=föld/víz hôközpont
KHZ-SW=föld/víz komfortos épületgépészeti központ (rekuperátorral)
8. ábra. A jelölésrendszer értelmezése

Föld/víz hõközpont - optimális megoldás
kis helyekre
A kevesebb, mint fél négyzetméteren elhelyezkedõ
hõközpontok ideális megoldást jelentenek azon lakásokban, ahol a gépészeti célra fenntartott hely
szûkös. A hõközpont tartalmazza a hõszivattyút,
a 190 l-es HMV (használati melegvíz) tartályt,
a keringetõ szivattyúkat és a rendszer biztonsági szerelvényeit. A kiváló hangszigetelésnek
köszönhetõen zajszintje a piacon kapható készülékek közt a legalacsonyabb. Teljesítmény-tartományuk a családi házakhoz igazodva 6-10 kW-ig
terjed.
Komplexitásának köszönhetõen gyorsan és
egyszerûen felépíthetõ. A kollektor illetve szondakör
csatlakozások választhatók a jobb vagy bal oldalra. Az összes karbantartáshoz szükséges csatlakozó és szerelvény az elülsõ oldalról hozzáférhetõ,
emiatt a gép a sarokban is elhelyezhetõ.
A WZS készülékek beépítve az alábbiakat
tartalmazzák:
•
190 l melegvíz tároló
•
keringetõ szivattyú HMV-hez
•
keringetõ szivattyú fûtéshez
•
6 kW-os fûtõbetét
•
nyomáscsökkentõ
•
biztonsági szelep
•
gyorslégtelenítõ
•
nyomásmérõ
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•
flexibilis csõ a fagyálló- és fûtõkörhöz
•
keringetõ szivattyú a fagyállókörhöz
•
hõcserélõ és keverõszelep a hûtõüzemhez
•
LUXTRONIK 2.0
Tartozékként jár:
•
tágulási tartály a fagyállókörhöz (12 l)
•
tágulási tartály a fûtõkörhöz (25 l)

9. ábra. WZS készülék

Földes és vizes hõszivattyúk

1. táblázat. WZS készülékek fõbb mûszaki paraméterei

WZS 61 H/(K)

WZS 81 H/(K)

WZS 101 H/(K)

B0/W35

6,0/4,6

7,7/4,6

9,6/4,7

B0/W45

5,5/3,5

7,3/3,7

9,0/3,7

Szélesség (mm)

600

Mélység (mm)

695

Magasság (mm)

2050
1000

Fûtõvíz tömegáram (l/h)

1300

Csatlakozás-fûtés

1650

1”
1900

1450

Fagyálló tömegáram (l/h)
Csatlakozás-fagyálló

2350

1”

Csatlakozás-HMV

3/4”

Zajterhelés (dB)

37

Fûtõvíz hõmérséklet (°C)

20-65

Melegvíz max. hõmérséklet (°C )

55

Hûtõközeg

R407C
190

Beépített melegvíztároló (l)
Felvett villamos teljesítmény (kW)

1,3

1,67

2,04

Névleges áram (A)

2,6

3,2

3,8

Villamos biztosíték

10C

Szondahossz (m)

80-240

120-360

130-390

Kollektorfelület (m2)

150-300

200-400

250-500

300

305

310

Tömeg (kg)

Megjegyzés: A megadott teljesítmény- és COP adatok EN 14511 szerintiek . A szondahossz és/vagy kollektorfelület a
talajtípustól függõen a megadott értékek között változhat.

min. szobamagasság
2150

Szabad terület
mûködéshez szükséges
kiegészítõnek

Szabad terület
karbantartáshoz

A méretek mm-ben értendõk.

10. ábra. WZS készülék beépítési helyszükséglete

Földes és vizes hõszivattyúk
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Elôregyártott hôközpont beszerelése

11. ábra. WZS hôközpont beszerelése, lépésrôl lépésre

Hogyan lehetséges az alacsony-energiás (6-10 kW)
házhoz minimális ráfordítással földhôs hôellátást
biztosítani?
Talajkollektorra csatlakoztatott WZS vagy KHZ-SW
hôközponttal.
Ezek olyan, egycsomagos hôközpontok, amik
gyárilag elôszerelve már a HMV-tárolót is
tartalmazzák. A WZS ténylegesen csak egy
fôdarabnak tekinthetô és csak 6 db 1”-os
menetes csatlakozót kell rátekerni a mûködéshez
(hideg vizet, meleg vizet, fûtési elôremenôt,
fûtési visszatérôt, földköri elôremenôt és
földköri visszatérôt). A kompakt hôközpont 2-3óra alatt beszerelhetô (11. ábra). A KHZ-SW
szerelése kiegészül a légcsatornák bekötésével,
a beüzemelése után viszont már mûködik a
rekuperátoros szellôzés is.
A berendezés telepítése a talajkollektoros csôfektetéssel mindössze pár nap:
•
Az elsô két  napra hív egy árokásó gépet és a
		hôszivattyú
teljesítményétôl
függô
		
mennyiségben 50 m x 70 cm-es egymással
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•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
•
		

párhuzamos árkokat ásnak, majd a KPE
csövek lefektetése után, visszatemetik az
árkokat.
A 3. napon kibetonoznak egy aknát, ebbe bevezetik csôvégeket, amelyeket
rácsatlakoztatnak a gerincvezeték végeként szolgáló osztó-gyûjtôre.
A
4.
nap
kerül
a
helyére
maga a hôszivattyú, amit a gerincvezeték
segítségével összekötnek az osztógyûjtôvel és feltöltenek fagyálló folyadékkal.
A kövekezô nap már beköthetôk a
fûtésrendszer csatlakozói, az elektromos
kábelek és a tágulási tartály.
A 6. napra már csak a mûszaki ellenôrzés
és a beüzemelés marad.
A
7.
nap
élvezzük
a
munka
gyümölcsét.

Harmad áron fût, mint gázzal, 1/20 áron hût, mint
klímával.

Földes és vizes hõszivattyúk

Kompakt készülékek

Elülsõ oldal

Az SWC készülékek tartalmukat tekintve lényegében megegyeznek a WZS hõközpontokkal. A
teljesítménytartományukon (6-33 kW) kívül az egyetlen döntõ különbség, hogy az SWC készülékek nem
tartalmazzák a WZS készülékben fellelhetõ 190 l-es
HMV tartályt. Egyéb eltérés, hogy míg a WZS készüléknél a tágulási tartály a készüléken kívül kerül felhelyezésre, addig itt már beépítve találjuk. Komplexitásából eredõen a WZS készülékekhez hasonlóan
szerelésük egyszerû és gyors.
Részleteiben az SWC készülékek az alábbiakat
tartalmazzák:
A Kompakt készülékek tartalma:
•
Keringetõ szivattyú a fûtés és HMV részére
•
Légtelenítõ és biztonsági szelep
•
Beépített fûtõbetét
• SWC 60-tól 120-ig : 6 kW
• SWC 140 és 170 :    9 kW
•
Beépített keringetõ szivattyú fagyállókörhöz
•
Tágulási tartály fagyállókörhöz
• SWC 60-120-ig:
12 l
• SWC 140 és 170 : 18 l
• SWC 230 és 330: 24 l
•
Visszacsapó szelep fagyállókörhöz
•
Biztonsági szerelvények fagyállókörhöz
•
Biztonsági szerelvények a fûtési körhöz
•
LUX 2.0-COM kiegészítõ kártya passzív
hûtéshez (csak „/K” jelû készülékeknél)

Kezelési egység

Hátsó oldal

Fenti oldal

1. Fûtési elõremenõ
2. Fûtési visszatérõ
3. Hõforrás elõremenõ
4. Hõforrás visszatérõ
5. Elektromos csatlakozó helye
6. Biztonsági szerelvénycsoport
Minden érték mm-ben értendõ.

12. ábra. SWC készülék

13. ábra. SWC 60-170 H/(K) készülékek

Földes és vizes hõszivattyúk
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10
1200

40

40

Zajterhelés dB(A)

Földes és vizes hõszivattyúk

1”

150-300

Kollektor felület (m2)
200-350

1”

200-400

150-350

10 C

3,7

2

40

218

1900

1500

250-500

150-400

4,1

2,2

20-65

40

221

2200

1800

300-600

150-450

4,8

2,6

40

224

2600

2000

350-700

200-600

5,8

3

42

227

5/4”

3100

5/4”

2400

13 C

450-900

250-700

6,7

3,6

43

235

3600

2900

Megjegyzés: A hûtõközeg mindegyik típusnál R407C
*** A készülék 2 kompresszoros
A megadott szondahossz vagy kollektorfelület a talaj szerkezetétõl függõen a feltüntetett értékhatárok között változhat.

100-250

Szondahossz (m)

100-350

3,1

2,4

Névleges áramfelvétel (A)

Villamos biztosíték

1,57

1,3

Felvett villamos telj. (kW)

Fûtõvíz hõmérséklet (°C)

216

1650

214

1400

950

Tömeg (kg)

Csatlakozás-fagyálló

Fagyálló tömegáram (l/h)

Csatlakozás-fûtés

Fûtõvíz tömegáram (l/h)

550-1100

300-900

16C

9,5

5,1

47

325

4900

3900

20-55

6/4”

6/4”

1650

1550

19,0/2,6

22,1/4,3

Magasság (mm)

16,3/3,3

16,7/4,6

650

12,8/2,9

13,7/4,5

SWC 230 (K)

500

10,8/3,0

11,7/4,5

SWC 170 H/
(K)

Mélység (mm)

9,4/3,1

10,2/4,6

SWC 140 H/
(K)

750

7,8/2,9

8,9/4,5

SWC 120 H/
(K)

650

5,2/3,0

B0/W50

6,9/4,4

SWC 100 H/
(K)

Szélesség (mm)

5,7/4,4

B0/W35

SWC 60 H/(K) SWC 70 H/(K) SWC 80 H/(K)

800-1600

400-1200

25C

14,4

7,8

47

365

7900

5200

30,6/2,8

31,8/4,1

SWC 330
(K)***

2. táblázat. SWC készülékek fõbb mûszaki paraméterei

Komfortos épületgépészeti központok
KHZ-SW: fölhõs hõközpont HMV-tárolóval és
rekuperátoros szellõztetõ modulal egybeépítve.
A készülék kompakt módon nem csak hõközpont,
hanem rekuperátor is egyben. A hõközpont egyik
egysége az SWC hõszivattyú, a másik egység
pedig   egy VenTower modul (14. ábra), amelyben
elhelyezésre került egy 275 literes használati-melegvíz
tároló és egy Ø 160 mm-es csatlakozójú rekuperátor.
Külsô hôcserélôvel (AEM-elosztóval) napkollektoros
HMV-készítés és földvisszafûtés lehetséges.
A rekuperátor légszállítása készülékmérettõl
függõen (/300 vagy /400 ) 300 vagy 370 m3/óra
között változik. Az SWC készülékekhez hasonlóan
a KHZ-SW is rendelhetõ beépített passzívhûtõ
egységgel. Vagyis a téli fûtés mellett, nyáron 200
watt teljesítményfelvétellel hûti ki az egész épületet.
Így KHZ-SW K már összesen 4 funkciót képes
ellátni a lakásban: fût, passzívan hût, használati
melegvizet készít, és hõt visszanyerve szellõztet.
Ahol nincs hely talajkollektorra, vagy nincs lehetõség
földszondafúrásra, elhelyezhetõ az épületgépészeti
hõközpont levegõkazános változata is (KHZ-LW 60
és KHZ-LW 80).

14. ábra. VenTower és SWC

e

SWC

Szellôztetô egység

Jelmagyarázat:
ZU =befújt levegô
AB =elszívott levegô
FO =elhasznált levegô
AU =külsô levegô
Csonkok: Ø 160 mm-es
A menetes csatlakozók (külsô
menetes 1”):
1– földköri visszatérô (bemenet)
2 – földköri elôremenô (kimenet)

3– fûtésköri visszatérô (bemenet)
4– fûtésköri elôremenô (kimenet)
8 – használati meleg víz (kimenet 		
VenTower-en)
11 – HMV-s fûtési elôremenô 		
(bemenet VenTower-en)
12 – HMV-cirkuláció (3/4” KM 		
bemenet VenTower-en)
13– HMV-s fûtési visszatérô 		
(kimenet VenTower-en), 14 – 		
hideg víz (bemenet VenTower-en)

KHZ-SW

15. ábra. KHZ szállítási csomagja

16. ábra. KHZ-SW méretei

Földes és vizes hõszivattyúk
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3. táblázat. VenTower fõbb mûszaki paraméterei

VT 300

VT 400

Méret (mm)

700x700x1910

700x700x1910

Tömeg (kg)

205

205

50/300

70/400

Maximális levegô-térfogatáram 100 Pa külsô nyomásesésnél (m /h)

300

370

Hôvisszanyerési hatásfok (száraz) -5°C és nyomott szellôztetés esetén (%)

84

84

EC-ventilátorok konstans-térfogatáram szabályzóval beépítve:

igen

igen

HMV-tároló térfogata (l)

275

275

Maximális üzemi nyomás (bar)

10

10

HMV maximális üzemi hômérséklete (°C):

95

95

Fûtésvíz maximális üzemi hômérséklete (°C)

110

110

Hôcserélô felülete (m2)

2,1

2,1

Korrózióvédelmi kóboráram-anód beépítve:

igen

igen

Min. / max. teljesítményfelvétel (vezérléssel) (W)

6/114

18/350

Minimális / maximális levegô-térfogatáram (m3/h)
3

Professzionális készülékek
A professzionális készülékek a nagyobb
teljesítmény-igényû ingatlanoknál (irodaház, áruház, közintézmény, gyártócsarnok) jöhet számításba. Teljesítménytartományuk mellett a
kaszkádosíthatóságuk szól mellettük. A profes�szionális készülékeknél egyedi vezérlést nem igé-

nyelve 4 db kapcsolható sorba, így akár 650 kW
hõveszteségû épület fûtésérõl tudunk gondoskodni. Ebben az esetben ki kell választani egy „mester”
készüléket, a többi ez alá rendelve „szolgaként”
mûködik.

SWP 230-820
Szabad terület a
karbantartáshoz

Hõszivattyú
felettiszabad
terület a
karbantartáshoz

Hõszivattyú
Kezelõi oldal

Kezelési oldal

Szabad terület a
karbantartáshoz
Padló alapzat zaj szigeteléssel

SWP 1100-1600
Hõszivattyú feletti szabad terület
Fûtés, hõforrás csatlakozás

Hõszivattyú

Kezelési oldal

A méretek mm-ben
értendôk
Alapzat zajszigeteléssel

17. ábra. SWP készülékek telepítési helyszükséglete
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Szabad terület

Szabad terület
A méretek mm-ben értendõk.

Földes és vizes hõszivattyúk

Hõszivattyú
1

Hõszivattyú
2

Fûtéscsatlakozás
Hőforrás csatlakozás

Fûtés csatlakozás
/hõforrás csatlakozás

4. táblázat. SWP készülékek fõbb mûszaki paraméterei

SWP 430

SWP 540

SWP 670

SWP 820

B0/W35 2 kompresszoros

42,7/4,3

54,4/4,2

67,6/4,2

81,9/4,2

107,5/4,3

125,1/4,3

161,6/4,4

B0/W35 1 kompresszoros

22,6/4,5

25,9/4,4

36,0/4,4

43,4/4,4

57,0/4,4

66,3/4,4

85,6/4,5

Szélesség (mm)

920

920

920

920

1400

1400

1400

Mélység (mm)

800

800

800

800

800

800

800

Magasság (mm)

1690

1690

1690

1690

1847

1847

1847

Fûtõvíz tömegáram (l/h)

3900

5000

5900

7300

10500

11500

15200

SWP 1100 SWP1250 SWP 1600

DN 50

Csatlakozás-fûtés
Fagyálló tömegáram (l/h)

10200

12500

DN 65

17000

20800

19200

22300

DN 50

Csatlakozás-fagyálló

29100

DN 65

Tömeg (kg)

560

570

580

610

870

935

1000

Zajterhelés (dB (A))

55

61

57

57

62

64

66

Fûtõvíz hõmérséklet ( °C)

20-55

Hûtõközeg

R407C

Felvett villamos telj. (kW)

9,9

11,9

16,1

19,5

25

29,1

36,7

Névleges áramfelvétel (A)

20,6

30,2

30,9

38

44,6

57,6

66,8

Villamos biztosíték

40 C

50 C

63 C

63 C

100 C

100 C

125 C

Szondahossz (m)

650-1600

700-1800

800-2600

Kollektorfelület (m )
2

1000-3000 1400-4200 1600-4800 2000-6000

1200-2200 1600-3000 1700-3400 2100-4200 2800-5600

32006400

4200-8400

5. táblázat. SWP H készülékek fõbb mûszaki paraméterei

SWP 270 H SWP 330 H SWP 410 H SWP 500 H SWP850 H SWP 1000H
B0/W35 2 kompresszoros

26,5/4,3

32,4/4,1

40,3/4,1

48,9/4,1

88,0/4,1

100/4,1

B0/W35 1 kompresszoros

14,0/4,5

17,2/4,4

21,4/4,4

25,9/4,4

46,5/4,2

53/4,2

Szélesség (mm)

920

920

920

920

1400

1400

Mélység (mm)

800

800

800

800

800

800

Magasság (mm)

1690

1690

1690

1690

1847

1847

Fûtõvíz tömegáram (l/h)

2600

4000

4200

5000

8200

9400

12500

14800

18000

DN 50

Csatlakozás-fûtés
Fagyálló tömegáram (l/h)

6300

7700

10000
DN 50

Csatlakozás-fagyálló

DN 65

Tömeg (kg)

540

550

550

570

935

965

Zajterhelés (dB (A))

58

60

60

61

64

68

Fûtõvíz hõmérséklet ( °C)

20-65

Hûtõközeg

R134a

Felvett villamos telj. (kW)

6,2

7,9

9,8

11,9

20,5

24,4

Névleges áramfelvétel (A)

18,8

21,0

25,7

30,2 C

22,8

27,6

Villamos biztosíték

32 C

40 C

50 C

50 C

80 C

100 C

Szondahossz (m)

400-1000

400-1200

500-1500

600-1800

800-1400

800-1600

1000-2000 1200-2400 2200-4400 2400-4800

Kollektorfelület (m )
2

Megjegyzés:

1100-3300 1200-3600

A megadott teljesítmény és COP adatok EN 255 szerintiek. Minden készülék 2 kompresszoros.
A megadott szondahossz vagy kollektorfelület a talaj szerkezetétõl függõen a feltüntetett
értékhatárok között változhat.

Földes és vizes hõszivattyúk
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Víz/víz hõszivattyúk
A víz/víz hõszivattyúk a talajvíz, rétegvíz, ritkább
esetben patak vagy tóvíz energiáját hasznosítják
az épület fûtésére, melegvízzel való ellátására.
A különbözõ típusú hõszivattyúk közül ezek
rendelkeznek a legjobb hatásfokkal. Jelenleg a
COP értékek 5,5-6,1 között változnak.
A víz/víz hõszivattyúk telepítésénél különös gonddal
kell megvizsgálni a rendelkezésre álló vízbázis
minõségét és vízhozamát.
A rendszerhez minimálisan két kút építendõ.
Egyik a forrás, másik a nyelõkút szerepét tölti
be. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokon a
területeken, ahol könnyen nyerjük a vizet, nehezen
lehet elnyeletni, ezért egy forráskút mellé kettõ,
esetleg három nyelõkút elkészítése szükségeltetik.
A forráskút és a nyelõkút(ak) minimális távolsága
10 m, javasolt érték 15 m.
A rendszerhez lehet meglévõ ásott kutat is használni.
A kutak elkészítésénél figyelni kell arra, hogy a
vízkivétel és víznyeletés ugyanabba a vízrétegbe
történjen. Nem szabad az egyes vízbázisokat
keverni egymással.

A kutas (vizes) hõszivattyú telepítésének 4 fõ
kritériuma van.
•

Legyen megfelelõ vízhozam: családi ház
esetén 3-5 m3/h (lásd 5. és 6. táblázat
megfelelõ sorát)

•

Legyen megfelelõ vízminõség: a vizet
mindenféle oldott anyagra, gázra meg kell
vizsgálni (ÁNTSZ) Pl: HCO3- ;SO42-; NH3; Cl2;
CO2 ;Mn; Al;Fe;NO3- pH-érték

•

A vízhõfok télen sem csökkenhet 7 °C alá. A
bejövõ víz oldalára 1 mm-nél kisebb szûrõt
kell beépíteni. Magas gáztartalmú vizeknél
pihentetõ-tartály beépítése szükséges.

•

A kút mélysége (ahonnan a vizet szívjuk)
ne legyen 15-20 m-nél mélyebb, ellenkezõ
esetben a szivattyúzási költség növekedése
felemészti a magasabb hatásfokot.

Víz-víz szivattyúk jelölésrendszere

WW

P

80

X

X= korróziónak ellenállóbb hõcserélő
H= 65 ˚C-os víz, egyébként 55 ˚C
teljesítmény Kb.~8 kW, a jelölésben lévõ szám tizede
(W10/W35-re vonatkoztatva)
P=Professzionális gép
C=Kompakt készülék, a fûtési rendszer
egyéb kiegészítõ szerelvényeit elõre beépítve tartalmazza
WW=Wasser/Wasser=víz/víz hőszivattyú

18. ábra. A jelölésrendszer értelmezése
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Földes és vizes hõszivattyúk

A WWC készülékek tartalma:
• Keringetõ szivattyú a fûtés és HMV részére
• Légtelenítõ
• Nyomáscsökkentõ
• Villamos fûtõbetét:
WWC 100-tól-160-ig: 6 kW
WWC 190 és 220-ig: 9 kW
• Szennyfogó
• Átfolyásszabályzó
• Motorvédõ kapcsoló a saját biztosítással
nem rendelkezõ kútszivattyúkhoz
• Tágulási tartály fûtõkörhöz
WWC 100-130:
25 liter
WWC 160-220:
35 liter
WWC 280 és 440 :
50 liter
• Visszacsapó szelep
• Flexibilis csõ a kútkörhöz
• Flexibilis csõ a fûtõkörhöz

A kialakítandó forrás- és nyelõkút felépítése megegyezik azzal a különbséggel, hogy a nyelõkútnál a
szivattyú elmarad, a víz elnyeletése többnyire gravitációsan történik. A rendszer kialakításától és a
telepítési viszonyoktól függõen a szivattyú kerülhet
a kútba, vagy a hõközpontba.
A feltüntetett aknaméretek tájékoztató jellegûek,
a helyi adottságok és a rendszer méretétõl fûggen
változhatnak.
A kútvíz épületbe való bevezetésénél a helyiség
páratartalmának kicsapódása ellen a vezetéket
hõszigetelésssel kell ellátni.

1,3-1,6 m

0,6-0,8 m

védõcsõ villamos
vezetéknek
nyugalmi vízszint
üzemi vízszint

Szállító csõ
cement

béléscsõ

Búvárszivattyú
toldó csõ

agyagréteg

homok-kavics
(vízadó réteg)

Szûrõ

agyagréteg
iszapzsák

kúttalp

19. ábra. A kialakítandó kút elvi felépítése

Földes és vizes hõszivattyúk

15

16
10,2/3,7

W10/W50

Földes és vizes hõszivattyúk
3,8
10 C

Névleges áramfelvétel (A)

Villamos biztosíték

Megjegyzés: * A készülék 2 kompresszoros, az értékek erre vonatkoznak.
Kút hõmérséklete: 7-25 °C
A megadott adatok EN 255 szerintiek.

2

Villamos teljesítmény (kW)

Hûtõközeg

Fûtõvíz hõmérséklet (°C )

2,6
4,6
16 C

2,4
4,4
10 C

20-65

40

40

Zajterhelés dB(A)
40

218

216

Tömeg (kg)

217

5/4“

Csatlakozás-kútvíz (KM)

2800

3100

2200

Kútvíz-tömegáram (l/h)

2500

Fûtõvíz tömegáram (l/h)
5/4“

1550

Magasság (mm)

Csatlakozás-fûtés (KM)

500

Mélység (mm)

2200

650

14,0/3,9

14,8/5,7

WWC
160 H/X

Szélesség (mm)

1900

12,7/5,7

11,2/5,7

W10/W35
12,0/3,8

WWC
130 H/X

WWC
100 H/X

16 C

6,0

3,3

R407 C

43

224

3900

3100

16,8/3,8

18,6/5,7

WWC
190 H/X

16 C

7,0

3,8

47

227

4600

3700

20,7/4,0

21,8/6,1

WWC
220 H/X

16 C

8,8

5,3

47

365

5500

4600

25,0/3,6

27,0/5,2

WWC
280 X

20-60

6/4“

6/4“

1650

650

750

32 C

13,6

7,8

50

402

8800

7200

40,6/3,7

42,2/5,4*

WWC
440 X

6. táblázat. WWC készülékek fõbb mûszaki adatai

7. táblázat. WWP készülékek fõbb mûszaki adatai

WWP 500 X

WWP 700 X

WWP 900 X

WWP 1100 X

W10/W35, 2 kompresszorral

53,4/5,3

72,0/5,4

88,9/5,2

107,6/5,3

W10/W35, 1 kompresszorral

28,3/5,4

38,2/5,5

47,1/5,4

57,0/5,4

8500

10100

17600

21400

Szélesség

920

Mélység

800

Magasság

1690

Fûtõvíz tömegáram (l/h)

4900

6600

Csatlakozás-fûtés
Kútvíz tömegáram (l/h)

2”
10500

14400

Csatlakozás-kútvíz

2”

Tömeg (kg)

560

570

580

610

Zajterhelés (dB)

55

55

57

57

20-60

20-60

20-60

20-60

Fûtõvíz hõmérséklet (°C)
Kútvíz hõmérséklet (°C)

7-25

Villamos teljesítmény (kW)

9,9

13,3

17,1

20,3

Névleges áram (A)

21,4

26,2

29,8

36,4

Villamos biztosíték

40C

50C

63C

80C

Hûtõközeg

R407 C

Megjegyzés: A megadott teljesítmény-és COP adatok EN 14511 szerintiek. Minden készülék 2 kompresszoros

Kezelõi oldal

Hõszivattyú

Szabad terület a
karbantartáshoz

Kezelési oldal

Szabad terület a
karbantartáshoz

Hõszivattyú
1

Hõszivattyú
2

Fûtéscsatlakozás
Hőforrás csatlakozás

Hõszivattyú
feletti szabad
terület a
karbantartáshoz

Fûtés csatlakozás
/hõforrás csatlakozás

Padló alapzat zaj szigeteléssel

A méretek mm-ben értendõk.

20. ábra. WWP készülékek beépítési helyszükséglete

Földes és vizes hõszivattyúk
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Tárolók
Azon házak építészeti tervezésénél, ahol
hõszivattyús rendszert szeretnénk telepíteni, érdemes figyelembe venni, hogy egy ilyen rendszerhez
egy vagy több melegvíztárolót célszerû elhelyezni.
Ezzel a rendszer optimálisan és gazdaságosan
üzemel.
A tároló használatával lehetõség nyílik, hogy
a hõszivattyú kihasználja a vezérelt (pl. GEO)
áramtarifa adta költségmegtakarítást. Másrészt
a tárolóval csökkenthetõ a készülék kapcsolásszáma, így növelve az élettartamot. Ha a HMV
oldaláról nézzük, akkor átlagos családi háznál a
relatív kis hõszivattyú-teljesítmény is megfelelõ
melegvízkomfortot tud biztosítani.
A tárolóknak három fajtája van. Fûtési
puffertároló, HMV tároló és a napkollektoros
rendszer és szilárd tüzeléses kazán fogadására
is alkalmas multifunkciós tároló (MFS) (21. ábra).
21. ábra. MFS tárolók

Légtelenítés, 1/2" BM
Második hőtermelő előremenője,
6/4" BM
HMV-elvétel, 1" KM
Merülőhüvely (HMV-érzékelő), Ø 13x100
Merülőhüvely, Ø 13x100
HMV fűtőpatrona (9 kW), 6/4" BM
Hőszivattyú visszatérője, HMV, 5/4" BM
Felső cirkulációs csatlakozó szett
Fűtésköri előremenő, 5/4" BM /
Hőszivattyú előremenője, fűtés és
HMV, 5/4" BM (felcserélhetőek)
Alsó cirkulációs csatlakozó szett, 1" KM
Fűtésrendszeri fűtőpatron
(max. 9 kW), 6/4" BM
Merülőhüvely (visszatérő
hőmérséklet érzékelője), Ø 13x100
Szolárhőcserélő előremenője, 1" BM
Fűtésköri visszatérő, 5/4" BM /
Hőszivattyú visszatérője, 5/4" BM
(felcserélhetők)
Merülőhüvely (szolár), Ø 13x100
Szolárhőcserélő visszatérője, 1" BM
Hidegvíz bemenete, 1" KM
Második hőtermelő visszatérője
(kiürítés), 6/4" BM

22. ábra. MFS szolár tároló

18

Földes és vizes hõszivattyúk

Nettó tömeg szigeteléssel: 230 kg
Billenõmagasság
szigetelés nélkül: 2090 mm
HMV-s hõcserélõ: 10,9 m2
Szolárhõcserélõ: 3,1 m2

Földes és vizes hõszivattyúk

(1)

75

Tömeg
(kg)

(2)

500

848 x
748

Átmérõ
(mm)

TPS (K) 500
790

140

110
/ 120

2055

855

TPS 800

600

2000

458
/ 477

TPS 1500
230

1000

2230

1500

TPS 2000
261

1100

2400

2000

155

790

2055

WWS 303
115

1500

1500

290

WWS 405
184

700

1780

362

WWS 507
234

700

2100

432

VenTower 300(1)
205

700

1965

205

700

1995

275

VenTower 400(2)

Rekuperátor
+
HMV
275

SWWS 404
185

700

1720

345

210

700

2100

445

SWWS 506

Napkollektor +
fûtés
STPS 800
855

300

790

2000

806

SWWS 806

Napkollektor +
HMV

SWWS 1008
360

790

2160

890

Napkollektor +
fûtés+
HMV

140

650

1900

572

MFS 600 Solar

HMV

200

790

1990

846

230

790

2090

928

MFS 1000 Solar

Fûtés+
Hûtés (K jelûeknél)

MFS 830 Solar

Szállítás csak a KHZ-SW 60(K)/300, a KHZ-SW 70(K)/300 és a KHZ-LW 60/300 csomagjában
Szállítás csak a KHZ-SW 60(K)/400, a KHZ-SW 70(K)/400, a KHZ-SW 80(K)/400, a KHZ-SW 100(K)/400, a KHZ-LW 60/400 és a KHZ-LW 80/400 csomagjában

60

1440

140

Billenõ
Magasság
(mm)

UPS 140

140

200

TPS (K) 200

Térfogat
(l)

Megjegyzés:

8. táblázat. A rendszerhez kapcsolható tárolók
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Optimalizált kapcsolás több hôtermelôre
Ha napkollektort vagy más hôtermelôt (vízteres
kandallót, pelletkazánt, stb. …) is szeretnének
bekapcsolni a rendszerbe, akkor a 23. ábrán
látható a kapcsolási ábra alapján egy multifunkciós
tárolót javaslunk beépíteni.
Így lehet összekötni több megújuló energia-forrást.
Ebben az elrendezésben egy kisebb napkollektoros
rendszer is képes rásegíteni a fûtésre a cirkulációs
HMV-ellátás mellett. Mivel minden mindennel
össze van kötve, a hulladékhôk se vesznek kárba:
a vízteres kandalló és a napkollektor fölöslegesen
föllépô hôje képes visszafûteni a talajszondát.
A rendszer lelkét, a multifunkciós tárolót a 21. és
22. ábrán tekintheti meg.
Jelmagyarázat a 23. ábrához:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hõszivattyú
Fûtési rendszer
Flexibilis csatlakozás
Biztonsági szelep
Elzáró szerelvény
Szivattyú
Visszacsapó szelep
Termosztát motoros szelepe
Keverõszelep
Tágulási tartály

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nyomás mérõ
Tartalék villamos fûtõpatron
Faláttörés
Vegyestüzelésû/gázkazán
Helyi szabályozás
HMV hõmérséklet érzékelõ
Áramlás érzékelõ
Hõmérséklet határoló
Bypass szelep
Töltô/ürítô csap

23. ábra. 5*-os kapcsolás

Hûtés
A passzív hûtés azt jelenti, hogy hôszivattyú
bekapcsolása nélkül csak keringtetô szivattyúkkal
hozzuk föl a föld állandó hûvösét a lakásba. A föld
alatt állandóan 15°C körüli hômérséklet van. Így
nem szükséges kompresszort használni a kellemes
hûvöshöz. A passzív hûtés 1/20 áramfogyasztást
jelent a klímához képest. A passzív hûtô modul
egy a hôszivattyút megkerülô szelepbôl és egy
hôcserélôbôl áll. A „/K” jelölésû WZS, SWC és
KHZ-SW típusú készülékek tartalmazzák ezt a
modult. Nagy teljesítmények esetén a WTK szett
beépítésével lehetséges a passzív hûtés.

talajban pedig eltárolhatjuk a meleget télire, azáltal,
hogy a napkollektort a hôszivattyú nyáron lehûtötte.

A hôszivattyú oldalait ha fordítva kapcsoljuk be,
a lakás helyett a föld kerül fûtésre: így kapunk a
lakásban aktív hûtést, amennyiben szükséges.
Az aktív hûtés elônye, hogy ugyanannyi hôt
viszünk le a föld alá nyáron, mint amennyit télen
kitermeltünk onnan. Így soha nem tudnak kihûlni a
földszondáink.

24. ábra. Passzív hûtés

FREE COOLING
Passzív hûtés

ktív
Ina attyú
iv
z
hôs
Hûtés sugárzó
hôleadón át
(mennyezethûtés)

Földszonda

Aktív hûtés
HMV

Földszondáink vagy talajkollektorunk egyensúlyát
napkollektorral is megteremthetjük. A napkollektorok
Földszonda
nyáron ugyanis mindig fölösleget termelnek,
amelynek az eltárolása nehéz. Egy kis vízáteresztésû 25. ábra. Aktív hûtés
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Földes és vizes hõszivattyúk

Hûtés sugárzó
hôleadón át
(mennyezethûtés)

Luxtronik 2.0 szabályzó
A XXI. század az elektronika és a szabályozástechnika százada. A Luxtronik 2.0 a hõszivattyú vezérlés
ezen fejlõdés egy jeles képviselõje. A régebbi típusú
Luxtronik 1.0 szabályzóval szemben az új Luxtronik
szabályzó számos új funkcióval, s tetszetõsebb dizájnnal rendelkezik. A program magyarul is használható, így elõsegítve a könnyebb kezelést.

1.

5.

2.

6.

3.
7.

Ezek az alábbiak:
• Dizájn- és kijelzõ-változás
• Hardver- és Szoftverfejlesztés
• üzembevételi asszisztens
• hálózati adapter
• USB-csatlakozó
• automatikus fûtéshatár funkció
• párhuzamos kapcsolás
				kiegészítõ kártya nélkül
• karbantartás távolról: magyarnyelvû
internetes web-szerverrõl vagy SMS-bõl is
				lehetséges, akkor is, ha Ön hetekre elutazott
• 3 keverõkör szabályzása lehetséges
Extra szolgáltatások Comfort kiegészítõ kártyával:
• két további keverôkör
• uszoda fûtése
• komfortos (aktív) hûtés
• külsô energia-forrás
• keverôkörök elválasztott beállítási lehetôsége
• két további helyiségbeli távkapcsolóhoz
				csatlakozási lehetôség

26. ábra Comfort (LUX 2.0-COM) kártya

A „nyomd és tekerd” kezelõgomb és a grafikus
kijelzõ segítségével minden szükséges információt
megtekinthetünk és paramétert beállíthatunk.
A szabályzó mûködése során a hõszivattyúnak
és a fûtési rendszernek számos paraméterét vizsgálja. Ezen paraméterek alapján vezérli a kút, HMV,
fûtési oldali szivattyúkat, illetve a fûtés/hûtés oldali
keverõszelepeket. A mért paramétereket a kezelõ
felületen és az interneten mi is folyamatosan nyomon követhetjük.

8.

4.
N.

27. ábra A szabályozó kezelõfelülete az alapképernyõvel

A szabályozó kezelôfelületét a 27. ábra mutatja.
Az alapképernyô fôbb szimbólumai:
1. Fûtés program szimbólum
Jelentése: a kapcsolódó kijelzések és
beállítási lehetôségek a fûtési funkcióra
vonatkoznak. De a jelre kattintva átválthat
más módokra is pl. HMV, hûtés stb. A
lehetôségek mindig a csatlakoztatott
rendszertôl függenek.
2. Jelenlegi mûködés
Automatikus, Party, Szabadság,
2. hôtermelô, KI.
3. Digitális hômérsékleti skála
Mutatja a visszatérô ág hômérsékletének
eltérését a beállított fûtésgörbe értéktôl.
Maximális eltérés ± 5 °C lehet.
4. Hômérsékleti skála
Grafikus formában mutatja az elôzô
értéket. Maximális eltérés ± 5 °C lehet.
5. Kompresszor
A forgó szimbólum indikálja a kompresszor
mûködését.
6. Jelenlegi üzemmód
7. Külsô hômérséklet
8. Dátum és idô (nap. hó. év óra:perc)
N Navigációs nyíl Itt: Vált a navigációs képernyôre

Földes és vizes hõszivattyúk
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28. ábra. Készülék-választás folyamatábrája

Földes és vizes hõszivattyúk

ÁNTSZ bevizsgálja;
határérték-táblázat

Lehet, hogy
2 nyelôkút
szükséges

3-5 m /h egy átlagos
családi háznál

3

Legfeljebb 15-20 m
mélységig bezárólag

Kb. 4-6 m2 egy
átlagos lakásnál

Víz/víz hôszivattyú
alkalmazható!
WW

igen

Vízhõfok télen
sem alacsonyabb
7 °C-nál?

igen

Minôsége
megfelelô?

igen

El is tudjuk
nyeletni?

igen

Elegendô
hozamú?

igen

Van talajvíz,
rétegvíz?

igen

nem

nem

nem

nem

nem

Van elegendô hely
a beltéri készüléknek?

START

nem

nem

nem

Földes hôszivattyú
alkalmazható!
SW

Föld/víz hôszivattyú
talajkollektorral

igen

Geológiai vizsgálat
eredménye
kedvezô?

igen

Talajkollektor lehet;
geológiai vizsgálat
szükséges

igen

Fûtött terület
2-3 szorosa!

Föld/víz hôszivattyú
talajszondával

igen

Geológiai vizsgálat
eredménye
kedvezô?

igen

Talajszonda
lehet, geológiai
vizsgálat szükséges

igen

Fúrható a
talaj?
(50-100 m)

Beltéri
levegôs hôszivattyú
alkalmazandó!
LW-I

nem

nem

Kültéri
levegôs hôszivattyú
alkalmazandó!
LW-A

Készülék-választás döntési folyamata

Földes és vizes hõszivattyúk
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2

40-100

80-130

100-180

150-230

200-300

220-400

270-400

290-500

350-700

400-800

550-1100

750-1300

1000-1600

80-200

160-260

200-360

300-460

400-600

450-800

550-800

580-1000

700-1400

800-1600

1100-2200

1500-2500

2000-3200

LW 101A vagy LW 150H-A

LWC 80 vagy LW 90 Solar
LW 101 vagy LW 150H

KHZ-SW 70 (K)/400 vagy SWC 70 H (/K)

SWP 540

WWP 700 X
WWP 700 X

WWP 1100 X

WWP 900 X

SWP 540

WWP 500 X

SWP 1600

SWP 1250

SWP 1100 / SWP 1000 H

SWP 1100

SWP 820 / SWP 850 H

SWP 820

SWP 670

SWP 500 H
SWP 500 H

WWP 500 X

SWP 430

SWP 410 H

SWP 430

SWP 330 H

SWC 330 K

SWC 330

SWP 330 H

SWC 330 K

SWC 330

SWP 270 H

WWC 440 X

WWC 440 X

WWC 440 X

WWC 280 X

SWC 230 / K

LW 310

LW 310A

LW 251A

LW 251

WWC 220 H/X

SWC 230

LW 180A
LW 320H-A

LW 180
LW 320H

SWC 170 H vagy H/K

140A vagy LW 140A/RX

WWC 190 H/X

WWC 160 H/X

SWC 120 H vagy H/K

WWC 130 H/X
SWC 140 H vagy H/K

LW 121 / LWC 120

KHZ-SW 100 (K)/400 vagy SWC 100 H (/K)

WWC 100 H/X
LW 140

LWC 100

KHZ-SW 80 (K)/400 vagy SWC 80 H (/K)

LW 121A

LW 90A Solar vagy LW 90A/RX

LWC 60
KHZ-LW 80/400

KHZ-SW 60 (K)/400 vagy SWC 60 H (/K)
WZS 81H(/K)

LW 71 A
LW 81 A

KHZ-LW 60/300 vagy /400

WZS 61H(/K)

LW-kültéri

LW-beltéri

SW

WZS 101 H vagy H/K

WW

A folyamatábra csak elõzetes kiválasztásra alkalmas, egyéb körülményeket figyelembevéve a készülék típusa eltérhet az itt kapott eredményektõl.
A táblázat is csak elôzetes kiválasztásra alkalmas és nem helyettesíti a hôtechnikai számítást.

Régi építésû ház
(Rossz szigetelés)

Új építésû ház
(Jó szigetelés)

Ház alapterülete (m )

A Balaton közelében épült 600 m² -es ún. aktívpasszív ház fûtését egy SWP 540 Alpha-InnoTec
földes hôszivattyú (8 db 150 m talajszondával) látja
el. A rendszerhez többek közt 2 db SWWS 506
melegvíztároló van csatlakoztatva.

Marosvásárhelyen az elsõk között épült fel ez a 3 szintes
300 m² -es 100%-ban alternatív energiával mûködõ ház. A
rendszer SWC 330 Alpha-InnoTec hôszivattyút (4 db 150 m
talajszondával) tartalamaz.

A garázsipari cég szegedi
épületébe vizes rendszerû
WWC 220H Alpha-InnoTec
hôszivattyús rendszer került.

Az ürömi kis családi házba
(200m2)  1 db   WZS 80H/K
hõszivattyú került,700 m  
vízszintes talajkollektorral.

24

Földes és vizes hõszivattyúk

WWP 820 típusú
Alpha-InnoTec hõszivattyú
került beépítésre az
Energotest cég
dunaharaszti telephelyén.

2 db földes SWP 1600-as AlphaInnoTec hõszivattyú biztosítja egy
nagy budapesti élelmiszeráruház
teljes fûtését, hûtését.

A siófoki 300 m² -es Apart-manház
mindenben a legmodernebb mûszaki megoldásokkal rendelkezik,
így a fûtés is hôszivattyús rendszerrel valósult meg: 1 db SWC
330 földes hôszivattyú horizontális
kollektorokkal.

HÔSZIVATTYÚK FÛTÉSI TELJESÍTMÉNYEINEK TÍPUSONKÉNTI ÁTTEKINTÉSE
BELTÉRI LEVEGÔKAZÁNOK TELJESÍTMÉNYEI

KÜLTÉRI LEVEGÔKAZÁNOK TELJESÍTMÉNYEI
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PROFESSZIONÁLIS FÖLD/VÍZ HÔSZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYEI
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Az összes készüléknek létezik K jelû (pl. SWC 60 H/K)
változata is, mely hûtésre is alkalmas.

VÍZ/VÍZ HÔSZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYEI
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PROFESSZIONÁLIS VÍZ/VÍZ HÔSZIVATTYÚK TELJESÍTMÉNYEI
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Az épület energiafelhasználásának és üzemeltetési költségének becsléséhez a hõszivattyúgyár
rendelkezésünkre bocsátott egy elõzetes méretezõ programot. Az AlphaPlan program a megadott
paraméterek alapján javaslatot tesz a beépítendõ készülék típusára és teljesítményére. Emellett
az egyes energiafajtákkal a várható éves üzemeltetési költséget is meghatározza. Ennek minél
pontosabb meghatározásához 6 meteorológiai állomás elmúlt 10 éves adatsorát megvásároltuk
az OMSZ-tól.
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