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2. oldal (összesen 29)

1. Bevezetés
1.1

A családi házak és lakások hővisszanyerős, kétzónás, meleglevegős fűtő és szellőztetőrendszer a következő
egymástól független funkciókat végzi:
- a meleglevegővel történő keringtetéses fűtés a hőmérséklet automatikus vezérlésével és folyamatos
szűréssel, esetlegesen hűtés a friss hideg levegő arányának vezérlésével
- a szociális mellékhelyiségek és a konyha hővisszanyerős szellőztetése

1.2

A szabályozók beállításától függően a DUPLEX RB, RC, RDH, RK egység biztosíthatja az objektum számára a
következő üzemállapotokat:
1: … kiegyenlített szellőztetés, hővisszanyeréssel
2: … keringtetéses fűtés és szellőztetés hővisszanyeréssel
3: … keringtetéses fűtés - szellőztetés nélkül
4: … elszívásos szellőztetés - szociális mellékhelyiségek számára
5: … túlnyomásos szellőztetés – nyári szellőztetés, esetleg hűtéssel

1.3

Jelmagyarázat:
e1 … a friss levegő beszívása az egységbe a talajhőcserélőn vagy az épület homlokzatán
c1 … a keringetett levegő beszívása az egységbe a központi cirkulációs légrácson
c2 … a friss keringetett levegő befúvása az egységből a padlórácsokon
i1 …
az elhasznált levegő elszívása az egységbe a szociális helyiségekből és a fürdőszobákból
i2 …
az elhasznált levegő kifúvása az egységből az épület homlokzatán vagy tetőkivezetésen át

1.4

Az egységtípusok jelölése:
RB … a többszintes épületek lakásait és a passzív családi házakat kiszolgáló egység
RC … alacsonyenergiájú családi házakat kiszolgáló egység
RDH … az úszómedencés családi házakat kiszolgáló egység (rozsdamentes)
RK … családi házakat kiszolgáló egység kompakt kivitelben
(a további szövegben összevonva, mint „DUPLEX R_“ szerepel, de konkrét esetekben eltérő is lehet)

2. A levegő tulajdonságai
A levegő sűrűsége 20 °C-on, 101325 Pa nyomáson és 50% relatív nedvességtartalom mellett:
ρa = 1,20 [kg/m3]
-1

-1

A levegő fajhője cp [J·kg ·K ] szokásos hőmérsékletek mellett:
cp = 1010 [J/kg·K]
Megjegyzés: A grafikonokban szereplő fűtőteljesítmények az egységben uralkodó valós hőmérsékletek mellett
kerültek kiszámításra (amihez a levegő sűrűségének megfelelő értéke járul).

3. Adatok az ATREA légfűtő rendszerének tervezéséhez
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

A meleglevegős DUPLEX R_ rendszer tervezési munkálatainak megkezdése előtt a beruházó köteles átadni a
tervezéshez szükséges adatokat, amelyek az alábbiakat tartalmazzák:
A ház építészeti rajzai, alaprajzai, metszetei, ha lehet elektronikus formában
Az objektum helyszínrajza, beleértve az égtájak irányának bejelölését is
a ház falszerkezeteinek összetétele, a padlók, a mennyezetek, a tető, az ablakok és a külső ajtók szerkezetéről
a technológiai berendezések, pld. a villamos elosztószekrények, a hőforrások, bojler stb. részletes
elhelyezkedése
a csatorna vezetékeinek, a központi porszívó rendszernek, a padlófűtésnek stb., valamint más berendezések
kiviteli rajzai, amelyek kihatással lehetnek a légtechnikai vezetékek elrendezésére, és amelyek előnyt élveznek
a légtechnika előtt.
a központi fűtés komplett tervdokumentációja (a hőforrás, a vezetékek, a rendszer biztosítékai stb.), beleértve
elhelyezkedésüket a műszaki helyiségben
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4. Összefüggések és követelmények a csatlakozó szakágakra
4.1 Építészet
Elkerülhetetlen a koordináció az épület tervezőjével és kivitelezőjével:
- a légtechnika tervdokumentációjának kidolgozása folyamán kezdettől fogva figyelembe kell venni az
légtechnikai rendszer építészettel kapcsolatos szállítási és szerelési feltételeit
- a falszerkezet összetevőinek paramétereit úgy kell megválasztani (esetleg megváltoztatni), hogy a
hőszigetelő tulajdonságaik, a vízhatlanságuk megfeleljen a légfűtő egység teljesítményének
- a padlózat szerkezeti vastagságát úgy kell megtervezni, hogy megfeleljen a síkirányú vezetékek
beépíthetőségének
- a műszaki helyiség megfelelő méretezése
- pontosítani a vezetékek szerkezeteken való áthaladását
- fontos, hogy minden belső ajtó küszöb nélküli legyen (a levegő áramlását biztosítva), 8-12mm hézaggal
(kivéve a kijáratot a garázsba és a padlásfeljáratot, ezeket tömíteni kell)

4.11 Az objektum diszpozíciójának és kialakításának tervezése
minimalizálni kell az épület bejáratainak számát
a fűtött helyiségek bejáratainál előszobát (szélfogót) kell kialakítani
az épület fűtött helyiségeit csoportosítani kell, ajtóval leválasztva a nem fűtött helyiségektől
az épület fűtött helyiségeit a napos oldalra kell helyezni
a hasonló belső hőmérsékletű helyiségeket egymás mellé kell helyezni vízszintes és függőleges irányban is (ha
lehet, ne váltakozzanak egymás mellett különböző belső hőmérsékletű, különböző fűtésidejű helyiségek)
az épület alakzata legyen optimális, a lehülő felület és térfogat aránya qc=An/Vn
teljesen ki kell küszöbölni a nyílászárók (külső ablakok és ajtók) infiltrációját, lehetőleg teljesen el kell tömíteni
az ajtók, ablakok esetleges réseit
Előnybe kell részesíteni a fix ablakokat (figyelni a hozzáférhetőségre tisztítás esetére)
a lakóhelyiségeket nem szabad fölöslegesen túl nagy belmagassággal tervezni, de figyelembe kell venni a
higiéniai követelményeket
a tartozékok helyiségeit úgy kell megoldani, hogy azok a műszaki berendezések, amelyek plusz hőmérsékletet
kívánnak, a helyiség közepén helyezkedjenek el, így csökkentve a lehető legnagyobb mértékben a
helyiségek hőveszteségét
Az ablakok nagyságát és elhelyezését a hőveszteségek minimalizálásával kell megválasztani, úgy hogy
lehetőség legyen a szoláris energia passzív kihasználására a belső helyiségek túlmelegedése esetén
A nagy hőveszteségű családi házak (több, mint 7 kW a fürdőszoba és a WC nélkül) esetében a DUPLEX
R_ légtechnikai egység önálló alkalmazása nem elegendő! (Szükséges más fűtőrendszerrel
kiegészíteni).
A DUPLEX RC meleglevegős egység maximum 7 kW hőveszteséget képes pótolni. Nagyobb hőveszteségek
esetén szükséges egyéb fűtőfelületekkel (pl. villamos fűtőtestekkel, ventilátoros fűtőspirálokkal, villamos, vagy
melegvizes padlófűtéssel, villanykályhákkal) kiegészíteni a fűtőrendszert.
A DUPLEX RK meleg levegő egység maximum 6 kW hőveszteséget képes pótolni.
Az egység főleg a BUNGALOW típusú épültek és kétszintű házak számára alkalmas, amelyeknél a felső szint
hővesztesége (ha az egység az alsó szinten helyezkedik el), kb. 2,5 kW. Nagyobb hőveszteségek esetén
szükséges egyéb fűtőfelületekkel (pl. villamos fűtőtestekkel, ventilátoros fűtőspirálokkal, villamos, vagy
melegvizes padlófűtéssel, villanykályhákkal) kiegészíteni a fűtőrendszert, vagy nagyobb teljesítményű
DUPLEX RC egységet kell betervezni.
A DUPLEX RB meleg levő egység maximum 3,3 kW hőveszteséget képes pótolni.
Nagyobb hőveszteségek esetén szükséges egyéb fűtőfelületekkel (pld. villamos fűtőtestekkel, ventilátoros
fűtőspirálokkal, villamos, vagy melegvizes padlófűtéssel, villanykályhákkal) kiegészíteni a fűtőrendszert, vagy
nagyobb teljesítményű DUPLEX RC, RK egységet kell betervezni.
A fő-lakóhelyiség hőmérsékletének egyedi, vagy lökésszerű emeléséhez ajánlatos meleglevegőjű kandalló
beszerelése, amely fedezi az összes helyiség bivalens veszteségeit a legalacsonyabb külső hőmérsékletek
idején (a fő-lakóhelyiség meleg levegőjének szétvezetését a többi helyiség felé a DUPLEX R_ egység biztosítja
a keringtető vezetékek segítségével). Sohasem szabad nyílt égésterű kandallót használni. A 8kW-ig terjedő
teljesítményű kandallóbetétekbe nem szükséges külön vezetéken át külső égéslevegőt vezetni, a légtechnikai
rendszer elegendő levegő mennyiséget biztosít.
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4.12 A DUPLEX R_ egység elhelyezése, helyigénye (hőforrás nélkül)
A DUPLEX R_ központi légtechnikai egység elhelyezhető a kamrában, a gardróbban, a műszaki helyiségben, a
ház fűtött terén belül, figyelembe véve a hozzáférhetőséget a karbantartás és az esetleges javítás elvégzésére.
A műszaki helyiség további méreteit a többi berendezés (hőforrás, WC stb.) szerint kell megállapítani. A
megengedett elrendezések és kivitelek a DUPLEX R_ prospektusaiban szerepelnek.
DUPLEX RB egység
A minimális helyigény, beleértve a légtechnikai vezetékek bekötését és az egység hozzáférhetőségét a kezelés
elvégzésére:
mennyezet alá szerelhető kivitel
1,2x1,5x2,45 m
parapet (falra) szerelhető kivitel
1,6x1,2x2,2 m
minimális távolság a szerkezetektől:
az egység előtt
oldalirányokban, ahol nincsenek kilépő csonkok
oldalirányokban, ahol kilépő csonkok találhatók

0,9 m (*0,6 m)
0,1 m
0,3 m

DUPLEX RC egység
A minimális helyigény, beleértve a légtechnikai vezetékek bekötését és az egység hozzáférhetőségét a kezelés
elvégzésére:
- parapet (falra) szerelhető kivitel
1,65x1,5 (*1,2) x2,4 m
minimális távolság a szerkezetektől
- az egység előtt
- oldalirányokban

0,9 m (*0,6 m)
0,4 m

DUPLEX RDH egység
A minimális helyigény, beleértve a légtechnikai vezetékek bekötését és az egység hozzáférhetőségét a kezelés
elvégzésére:
- parapet (falra) szerelhető kivitel
1,45x1,3x2,4 m
minimális távolság a szerkezetektől:
az egység előtt
oldalirányokban

0,65 m
0,4 m

DUPLEX RK egység
A minimális helyigény, beleértve a légtechnikai vezetékek bekötését és az egység hozzáférhetőségét a kezelés
elvégzésére:
- parapet (falra) szerelhető kivitel
1,0x1,4 (*1,2) x2,45 m
minimális távolság a szerkezetektől:
- az egység előtt
- oldalirányokban
- az egység mögött a falig

0,9 m (*0,6 m);
0,1 m
min. 0,03 m

További feltételek az elhelyezésre:
- a lakás központjába kell elhelyezni, hogy a c1 levegő keringtető vezetékek és az i1 elszívó vezetékek a lehető
legrövidebbek legyenek
- az egységet az épület fűtött légterében kell elhelyezni, ahol a hőmérséklet nem csökken 15°C alá
- az egységet nem szabad az épület nyugalmi zónájával szomszédos helyiségbe elhelyezni, mivel fennáll a
zajártalom veszélye
Megjegyzés: *a műszaki helyiség minimális méretei, valamint az egység szerkezetektől mért minimális távolsága,
leemelhető, pántnélküli ajtó esetében.
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4.2 Villamos berendezés
A villamos berendezések követelményi (részletesebben a „Kiegészítés elektromos installációhoz”
segédletben)
- fel kell hívni a beruházó figyelmét a villamos berendezésekre rótt követelményekre, egyeztetni kell a külső
jelekre történő csatlakozásokat (WC, fürdőszoba, helyiségtermosztát, CP05 szabályozó, a talajhőcserélő
külső érzékelőjére való csatlakozás stb.)
- meg kell határozni a helyiségtermosztát, a CP05 szabályozó elhelyezésének helyét, a talajhőcserélő
váltózsalunak és a külső érzékelőjének bekötését
- át kell adni a villamos bekötések dokumentációját a kivitelező cégnek, esetleg az elérhetőséget, hol tudja azt
beszerezni

4.3 Csatornázás
a DUPLEX R_ egység tervezése folyamán, az egység helyzetétől függően, be kell jelölni a kondenzátum
elvezetésének helyét, meg kell állapítani a bekötés magasságát, hogy a szennyvíz-elvezetést tervező
biztosítani tudja a DUPLEX R_ egység közelében a kondenzátum elvezetés szifonnal ellátott csatlakoztatását
a szennyvízcsatornába
elhelyezés a „Kiegészítés kondenzátum elvezetés kialakításához” segédlet szerint (ajánlott a HL21 típus,
alternatív megoldásként HL136 a mennyezet alá szerelhető kivitel)

4.4 Hőforrás (központi fűtés)
4.4.1 A meleglevegős rendszer tervezésénél már az elején ismerni kell a hőforrást, amely a DUPLEX R_ egységet
hővel (meleg vízzel) látja el; a meleg víz hőmérséklete határozza meg a levegő mennyiségét
4.4.2 A fürdőszobákat, WC-ket, mosókonyhákat nem szabad meleg levegővel fűteni; a fürdőszobák és a WC-k fűtése
az alábbiak szerint oldható meg:
melegvizes csőradiátor, vagy lapradiátor
melegvizes padlófűtés
villamos padlófűtés
villamos melegvizes csőradiátor
villamos fűtőventilátor, vagy infrasugárzó fűtőtest
4.4.3 Kondenzációs gázkazánok alkalmazása esetén a kazán levegőellátását mindig önálló vezetéken át kell
megoldani
4.4.4 Az IZT tartály beszerelésekor mindig meg kell vizsgálni a hozzáférhetőséget a ki- és beszerelés esetére; a
tartályt mindig úgy kell elhelyezni, hogy egészében kiszerelhető legyen (semmiképpen sem szabad olyan térbe
elhelyezni, ahonnan lehetetlen kiszerelni) A tervezés folyamán nem szabad megfeledkezni a tágulási tartály
elhelyezéséről sem
4.4.5 A hőforrás és a DUPLEX R_ egység bekötési sémáját lásd a „Kiegészítés fűtési rendszer kialakításához
különböző hőforrásokra” segédletben

4.5 Konyhai elszívóernyők
4.5.1 A konyhai elszívóernyőket csak, mint belső keringtetéses, szénszűrővel ellátott, 250-500m3/h teljesítményű
rendszereket szabad betervezni (elhelyezésüktől és az elvárt komforttól függően); egyedi működtetéssel. Az
elszívóernyőben a kellemetlen szagokat a szénszűrő, a zsíros gőzöket a fémszűrő fogja fel
4.5.2 A konyhai nedvességet és szagokat a DUPLEX R_ szellőztető egység külön vezeti el a konyhában elhelyezett
3
tányérszelepen át, min. 60 m /h (DIN 1946) mennyiséggel
4.5.3 Az elszívóernyőt nem szabad rákötni a DUPLEX R_ légvezetékeire
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5. Egyszerűsített hőveszteség-számítás
5.1 Követelmények az épületszerkezetre
A szellőztető meleglevegős légtechnikai rendszerek kivitelezése esetén szükséges, hogy az épületszerkezetek
megfeleljenek az érvényben lévő előírásoknak, itt a ČSN 73 0540–2, 2005. márciusi szabványnak megfelelő
adatok láthatóak (a 4-1 számú táblázat).
Hőátbocsátási tényező U ( W/m2K)
ČSN 73 0540–02 (03/2005)
Elvárt érték
Ajánlott érték
Passzív házak
(PH) értéke
0,24
0,16
0,12
0,30
0,20

Épületszerkezet
Lapos tető, nyerges tető <45°
Mennyezet fűtetlen padlás alatt,
hőszigetelés nélküli tetőzet
Külső falazat, nyerges tető <45°
Ablakok, külső ajtók

könnyű
nehéz
könnyű
nehéz

Földszinti padlózat (pincemennyezet)

0,30
0,38
1,7
2,0
0,6

0,20
0,25
1,2
1,2
0,4

0,12
0,8
0,4

5-1. táblázat: Normál, alacsonyenergiájú, passzív házak szerkezeteinek hőátbocsátási tényezői
Ezzel egy időben be kell tartania következőket:
a betonalapon lévő, vagy fűtetlen helyiségek felett a padlózat hőszigetelésének vastagsága min. 120mm
polisztirol, λ = 0,04 W/mK; száraz és beton padló esetében is - lásd a padlóstruktúrákat a következő
részekben
ki kell küszöbölni a szerkezetek hőhídjait
a külső határoló szerkezetnek légmentesen tömörnek kell lennie - lásd az 5.2 pontot

5.2 Az épület légtömörsége (légáteresztése)
A kültérből a beltérbe ellenőrizetlenül bejutó levegőmennyiség (infiltráció) kiszámításához a megfelelő
szabványok (ČSN 06 0210, ČSN EN 12831, ČSN 73 0540-2) szerint, kétféle eljárást lehet felhasználni.
A ČSN 06 0210 szerinti eljárás értelmében az épület légtömörsége (légáteresztése) nagyrészt a nyíláskitöltő
anyagok légáteresztésétől függ. A jelenleg használatos ablakok légáteresztésnek együtthatója
-4
3 -1
-0,67
iLV=0,1·10 m ·s /m·Pa . A nyílás légáteresztés együtthatójának pontosabb értékeit az ablak gyártójától lehet
beszerezni.
Az épületek légáteresztése a ČSN EN 12831 illetve ČSN 73 0540-2 szabványok szerint, mint az egész külső
felület infiltrációjaként van számon tartva, és főleg a levegőcsere intenzitás értékét figyeli 50Pa
-1
nyomáskülönbség mellett, a kültéri és beltéri nyomások között n50 [h ]. Az n50 értéke a gyakorlatban mérésekkel
kerül megállapításra az ún. „Blower door“ teszt segítségével. A levegőcsere intenzitásának ajánlott értékei az
5-2 számú táblázatban találhatók.
n50,N [h-1]

Az épület szellőzése

Természetes szellőzés
4,5
Kiegyenlített szellőzés
1,5
Kiegyenlített szellőzés hővisszanyeréssel
1,0
Kiegyenlített szellőzés hővisszanyeréssel PH számára
0,6
5-2. táblázat: A levegő csere teljes intenzitásának ajánlott értékei a ČSN 73 0540-2 szabvány szerint.
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5.3 Hőveszteség számítás
Az épület höveszteségének számítása a ČSN 06 0210, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO 10 077,
ČSN EN 832, ČSN EN 12 831, vagy helyi vonatkozó szabványok szerint történik. A számításhoz ismerni kell a
külső szerkezetek felépítését, ugyanígy a padlózatét, mennyezetét és a tetőzetét is. Továbbá ismerni kell az
-2 -1
ablakok és ajtók U (W·m ·K ) hőátbocsátási együtthatóját is. Az infiltrációk okozta hőveszteségek számítása
kétféle eljárással lehetséges - lásd az 5.2. pontot. Ha a nyílások kitöltőanyagának légáteresztéséből indul ki a
számítás, jelenleg a leggyakoribb hibát az i érték rossz megválasztása okozza (a jelenleg használatos ablakok
értékei - lásd az 5.2. számú pontot, egy osztállyal kisebbek, mint a régebben használt ablakoké). A
hőveszteség számítás további fontos része a szellőztetés okozta veszteségek számítása.
Az átmeneti zónák (folyosók, gardróbok, lépcsőházak) ti hőmérsékletének választott értéke 20°C ugyanúgy,
mint a lakó helyiségeké.
VIGYÁZAT: ha a hőveszteség számításához számítóprogramok kerülnek felhasználásra, felül kell vizsgálni a
hővisszanyerés hatásfokát és a levegőcsere-intenzitás paramétereinek értékeit. A hővisszanyerés és nélküle
történő szellőztetések közötti különbség a ház nagyságától függően 2-től 4kW-ig terjedhet. Az ilyen hibával
történt hőveszteség számításkor a meleglevegős rendszer esetében a nagyobb helyiségekben túlfűtés
jelentkezik, a kisebb helyiségekben pedig alul fűtés!!!

5.31 A helyiség teljes hővesztesége
Az egyes helyiségek teljes hőveszteségét a ČSN 06 0210, ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO 10 077,
ČSN EN 832, ČSN EN 12 831, vagy a helyi érvényben lévő rendeletek, szabványok szerint kell megállapítani.
A teljes hőveszteséget Qö [kW] a szerkezeteken áthaladó hő okozta veszteség és szellőztetés által okozott
hőveszteség összege adja meg az alábbi képlet szerint:
Qö = Q t + Q v

[kW]

Qt .......... a transzmisszió okozta hőveszteség
Qv .......... szellőztetés okozta hőveszteség

[kW]
[kW]

5.32 A transzmisszió okozta hőveszteség
A transzmisszió okozta hőveszteség Qt [kW] meghatározói az átbocsátott alap hőmennyiség és a kiegészítő
tételek összege az alábbi egyenlet alapján
Qt= Q0 (1+ p1+ p2+ p3)

[kW]

Q0 .........
p1 ..........
p2 ..........
p3 ..........

[kW]
[-]
[-]
[-]

az átbocsátott hőveszteség alapértéke
korrekció a hideg szerkezetek hatásának kompenzálására
korrekció a felfűtés gyorsítására
korrekció az égtájak szerint

Minden adott helyiség alap-hővesztesége a hőátbocsátás okozta hőveszteség Q0 [kW] a helyiséget közrefogó
egyes szerkezeteken átlépő hőáramok összegével egyenlő.
Q0=Uj·SJ·(ti-tej)·10

-3

[kW]

Uj .......... hőátbocsátási együttható
Sj .......... az épületszerkezet lehülő felülete
ti .......... a helyiség méretezési belső hőmérséklete, alapesetben 21- 22
tej .......... a szerkezet külső felén uralkodó, méretezési körny. hőmérséklet
tehát a szomszéd helyiség méretezési hőmérséklete, vagy a külső környezet

2

[W/m K]
[m2 ]
[°C]
[°C]
méretezési hőmérséklete.

A belső méretezési hőmérsékletet a gömbhőmérővel mért véghőmérséklet adja. Ha valamelyik szerkezet külső
hőmérséklete magasabb, mint a fűtött helyiség hőmérséklete, akkor a hőáramlásnak negatív értéke van, tehát
hőnyereségről van szó, ami csökkenti a transzmisszió okozta veszteségeket.

5.33 A szellőzés és infiltráció okozta hőveszteségek
A szellőzés és infiltráció okozta hőveszteségeket Qv [kW] az alábbi képlettel lehet kiszámítani
Qv= Qsz+ Qinf

[kW]
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5.34 A szellőzés okozta hőveszteségek
A szellőzés okozta hőveszteséget Qsz [kW] az alábbi képlettel lehet kiszámítani
Qsz=Vlev·cN·(ti-tr)

[kW]

tr=r·(ti-te)+te

[°C]

cN=cp·a/(3600·1000)

[kWh/m K]

Vlev ........
cN ..........
ti ..........
te ..........
tr ..........
ηr ..........

[m /h]
[kWh/m3K]
[°C]
[°C]
[°C]
[%]

3

a szellőztető levegőmennyiség elvárt mértéke
a légkapacitás állandója = 0,337·10-3
méretezési belső hőmérséklet
méretezési külső hőmérséklet
a belépő levegő hőmérséklete a hővisszanyerést követően
a hővisszanyerés hatásfoka

3

5.35 Az infiltráció okozta hőveszteségek
Az infiltráció okozta hőveszteséget Qinf [kW] az alábbi képlettel lehet kiszámítani (ČSN 06 0210)
Qinf=1300·iLV·L·B·M·(ti-te)·10

-3

[kW]

iLV ......... a hézagkitöltés infiltrációs együtthatója
L .......... hézagok hossza az ablakok nyitható részén és a külső ajtókon
csak a szeles oldalon
B .......... az épület jellemző száma
M .......... a helyiség jellemző száma
ti .......... méretezési belső hőmérséklet
te .......... méretezési külső hőmérséklet

[m3·s-1/(m·Pa0,67)]
[m]
[Pa
[-]
[°C]
[°C]

0,67

]

Az ablakok és ajtók iLV értékeit a ČSN 73 0540-2 szabvány tartalmazza. A teljes L hosszzúságban kell számolni
az ablakszárnyak és a keret közötti hézagokat, valamint a szárnyak egymás közötti hézagait.
Az épület jellemző száma B a szél sebességétől függ (normál vidék és intenzíven szeles vidék jöhet
számításba), továbbá az épület elhelyezkedésétől a környezetben (védett, nem védett, nagyon hátrányos) és
az épület fajtájától (sor-épület, önálló épület). A B értékeit a ČSN 06 0210 szabvány adja meg.
A helyiség jellemző száma M az ablakok és a belső ajtók légátengedéseinek arányától függ:
M = 0,4 azokban a helyiségekben, ahol a belső ajtók légáteresztése kisebb, mint az ablakoké
M = 0,5 azokban a helyiségekben, ahol a belső ajtók légáteresztése megközelítőleg azonos az ablakokéval
M = 0,7 azokban a helyiségekben, ahol az ajtók légáteresztése nagyobb, mint az ablakoké
M = 1,0 belsőfal nélküli helyiségekben (pld. nagyterű hivatali helyiségek, termek stb.,)
Továbbá meg kell különböztetni a helyiségeket a belső ajtók száma, és azok tömörsége alapján.
Az infiltráció okozta hőveszteségeket Qinf [kW] az alábbi képlet alapján lehet kiszámítani (ČSN EN 12831)
Qinf=2·Vi·n50·ei·i·cN·(ti-te)

[kW]

Vi ..........
n50 ..........
ei ..........

[m ]
-1
[h ]
[-]

εi ..........

a fűtött helyiség térfogata, a belső méretek alapján számítandó
lásd az 5.2 pontot
árnyékolási együttható, az épület árnyékolása alapján
az érték a (0 – 0,05) intervallumban mozoghat
magasságkorrekció; a h< 10 m épületek esetében az értéke 1

3

[-]

5.36 Méretezési hőmérsékletek
Mint méretezési külső területi hőmérséklet te öt egymást következő leghidegebb nap átlaghőmérséklete a
sokéves meteorológiai adatok alapján. Magyarország területén három alapkörzeti külső méretezési
hőmérséklet használatos -11 °C, -13 °C és -15 °C.
A belső méretezési hőmérséklet ti értékét a belső levegő hőmérsékletének és a helyiséget körülvevő falak
átlaghőmérsékletének aritmetikai közepe adja meg, így prezentálva a gömbhőmérővel mért végső
hőmérsékletet.
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6. A meleglevegős rendszer méretezése
A következő pontok tartalmazzák a meleglevegős rendszer méretezésének leírását, amely a lakóhelyiségek
temperálását szolgálja. A WC, fürdőszoba és mosókonyha típusú helyiségeket nem lehet temperálni belsőkeringetés
meleg levegővel, csakis egyéb kiegészítő fűtőtest segítségével lehet azt megoldani.

6.1 A fűtő és szellőztető levegő mennyiségeinek meghatározásának kritériumai
A tervezéshez a következő adatok ismerete szükséges:
Qö ....... az épület kiszámított hővesztesége
Qm ...... a helyiség kiszámított hővesztesége
V0ö ....... az épület térfogata
V0m ...... a helyiség térfogata
ti .......... a helyiség belső méretezési hőmérséklete
te ......... a külső méretezési hőmérséklet

[kW]
[kW]
3
[m ]
3
[m ]
[°C]
[°C]

Az egyes lakó helyiségek használati célja és kívánt hőmérséklete, valamint kihasználtsága
A hőforrás és a DUPLEX R _ egység fűtővízének hőmérséklete
6.11 Alapvető kritériumok
A szellőztető levegő és a fűtőlevegő optimális mennyiségeinekVc2 [m3/h] megállapításához tisztázni kell a
meleglevegős rendszer méretezésének alapkritériumait
max
1.
Vm
az egyes helyiségekbe vezetett levegőmennyiség [m3/h], hogy állandó légmozgás legyen
jelen az alábbi képlet szerint
max
Vm =Vom·n
[m3/h]
-1
n .................. a levegőcsere maximálisan megengedett intenzitása
[h ]
ahol az n≤ 2,5
min
2.
Vm
kellő levegőmennyiség [m3/h] ahhoz, hogy biztosítva legyen az egyes helyiségek
szellőztetése (az 5-2 táblázat szerint)

6.12 A keringtetett levegő ajánlott mennyisége minVm a helyiség kihasználtsága szerint
A megvalósult épülteknél szerzett tapasztalatok alapján ajánlott betartani a befújt szelőztető levegő és
keringetett levegő minimális mennyiségét a megengedett 1200 ppm CO2 koncentráció biztosítása végett (az EN
CR 1752 CEN -szabvány, „C” higiéniai osztályú mikroklíma) az épület lakóhelyiségeiben:
40 m3/h
30 m3/h
50 m3/h
60 m3/h
25 m3/h x fő
25 m3/h x fő
30 m3/h
10 m3/h

Hálószoba két felnőtt részére
Gyerekszoba, egésznapi használat 1 személy
Gyerekszoba, egésznapi használat 2 személy
Konyha, önálló helyiség
Nappali konyhával (min. 100 m3/h)
Önálló lakószoba
Dolgozó szobák
A többi nem lakó célú helyiség

5-3.sz. táblázat: A keringetett levegő ajánlott mennyisége minVm a szobák kihasználtsága szerint
Megjegyzés:

a) A 2.sz. üzemállapot beállítása, NORM, MAX helyzet, ami az állandó frisslevegő arányát
jelenti kb. 120 m3/h
b) A 3.sz. üzemállapot beállítása, NORM, MAX helyzetben, impulzusszerű szellőztetése
minden szociális helyiségnek az épület normális használata folyamán

6.2 A keringetett levegő (szellőztető és fűtő) c2 mennyiségének méretezése
6.21 A fűtőlevegő mennyisége Vc2 a transzmisszió és a szellőzés okozta hőveszteségek pótlására
A fűtőlevegő méretezési mennyiségét Vc2 [m3/h], amelynek pótolnia kell a transzmisszió és szellőztetés okozta
hőveszteséget, az alábbi képlettel lehet kiszámítani
3

Vc2=Qö/(cN·(tc2-ti)

[m /h]

10. oldal (összesen 29)

Qö...…. az épület meleglevegővel pótolt hővesztesége
cN ........ a légkapacitás állandója = 0,337·10-3
tc2 ........ a helyiségbe befújt levegő hőmérséklete
a fűtővíz hőmérsékletének függvényében (lásd az 5-4 - 5-9 ábrákat)
ti ........ belső méretezési hőmérséklet *(lásd a megjegyzést)

[kW]
[kWh/m3K]
[°C]
[°C]

6.22 A légbefúvók méretezése
A légbefúvók számának meghatározása az egyes helyiségekben a levegőmennyiség határértékéből indul ki: a
3
PMR padlórácson átáramló levegőmennyiség ≤ 80 m /h. Minden helyiség méretezési hőveszteségére Vm
légmennyiség kerül betervezésre, továbbá a padlórácsok száma az 5-10.sz.ábra szerint, vagy az alábbi
képletből állapítható meg:
3

Vm=Qm/(cN·(tc2-ti)

[m /h]

A padlórácsok minimális száma a Vm függvényében
PMR ≥ Vm/80

[db]

mindkét képletre érvényes jelmagyarázatok:
Vm ...... a helyiségben keringetett levegő mennyisége
Qm ..... a helyiség méretezési hővesztesége (transzmisszió+szellőzés)
-3
cN ...... a légkapacitás állandója = 0,337·10
tc2 ...... a helyiségbe belevő levegő hőmérséklete
a fűtővíz hőmérsékletének függvényében, (lásd.5-4 - 5-9 ábrákat)
ti ......... a belső méretezési hőmérséklet * (lásd a megjegyzést)
PMR.... padlóba épített lpadlórács PMR 4”-10”

3

[m /h]
[kW]
3
[kWh/m K]
[°C]
[°C]
[db]

El kell végezni a teljesítmény ellenőrzését az alapkritériumok (5.21 fejezet 1. képlet) szerint, ahol fennáll, hogy
Vm ≤ maxVm
*Megjegyzés: A pontos számítások esetén nem szabadna felhasználni a ti méretezési belső hőmérsékletet,
helyette a melegvizes fűtőtest előtti tp.o léghőmérséklet kellene alkalmazni. A rendszer a családi ház részére
történő méretezésénél a felhasznált ti hőmérséklet esetében kb. 22°C-ig, és átlagban 85% hővisszanyerési
hatásfok mellett, a különbség a ti és a tp.o. között kb. 2°C lehet. A méretezés további folyamatában ez a
különbség elenyésző, sőt mi több a ti hőmérséklet használatával az eredmény a biztonságot támogatja. A
rendszer családi ház számára történő méretezésénél ezért a teljesítmények és a mennyiségek értékeit
közvetlenül az 5-4 - 5-10 grafikonokról lehet leolvasni.

6.23 A hőveszteségeket pótló Vc2 összlevegő mennyiség
3

Az épület transzmisszió és szellőzés okozta hőveszteségét pótló Vc2 [m /h ] összlevegő mennyiséget az alábbi
képlettel lehet kiszámítani
Vc2 = Vm
Vc2 ..... az épület szellőztető levegőjének összmennyisége
a keringető ventilátor „MAX“ helyzetben

[m3/h ]

6.24 VNORM levegőmennyiség (csak az egyes helyiségekre nézve)
3

A keringetett levegő mennyisége VNORM [m /h] az átlagos külső hőmérsékletnek felel meg, fűtési szezonban,
„NORM“ helyzetben. A normál beállítás a MAX beállítás kb. 55-60%-os levegőmennyiségének felel meg.
VNORM = Vm·0,55
El kell végezni a teljesítmény ellenőrzését az alapkritériumok (5.21 fejezet, 2.képlet) szerint, ahol fennáll, hogy
VNORM ≥ minVm
VNORM .. az épület csökkentett szellőztető levegőmennyisége
Átlagos külső hőmérséklet esetén (kb. te =1 - 3°C)
(a keringető ventilátor „NORM” helyzetben)
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3

[m /h ]

6.3 A keringetett (szellőztető és fűtő) levegő c1 mennyiségének méretezése
A keringetett levegő mennyiségét Vc1 [m3/h] az egység 3.sz. üzemállapotára (lásd a DUPLEX R_ prospektusát)
kell méretezni, amikor is a rendszer 100%-os keringtetéssel üzemel - szellőzés nélkül!! Ebből következik az
alábbi egyenlet
Vc1 = Vc2
A lakószobákból elvezetett keringtetett levegő mennyiségének azonosnak kell lennie a befújt levegő
mennyiségével.
Megjegyzés: A méretezéskor gyakran használatos a (Vc1 = Vc2 - Vi1) egyenlet. Ez súlyos hiba. Ennek
következménye, hogy hibásan vannak megtervezve az elszívó elemek és a C1 légvezetékek alul méretezettek.
Fenn áll a szívóoldal zajosságának veszélye is.

6.4 A frisslevegő e1 mennyiségének méretezése
A frisslevegő mennyiséget Ve1 [m3/h] az egység 5.sz. üzemállapotára kell méretezni (lásd a DUPLEX R_
prospektusát), üzemeltetése 100% túlnyomáson történik. Ebből következik, az alábbi egyenlet
Ve1 = Vc2

6.5 Az elszívott levegő i1 mennyiségének méretezése
A DIN 1946 szabvány szerint a családi házak szociális helyiségeinek szellőzéséhez az alábbi minimális
mennyiségeket ajánlatos betartani:
konyha
Fürdőszoba
WC
gardrób
előszoba

Alapszellőztetés, tetszés szerinti üzemidő
Alapszellőztetés, üzemidő több, mint 12 h/nap
tetszés szerinti üzemidő
üzemidő több, mint 12 h/nap
tetszés szerinti üzemidő
üzemidő több, mint 12 h/nap
tetszés szerinti üzemidő
üzemidő több, mint 12 h/nap
tetszés szerinti üzemidő
üzemidő több, mint 12 h/nap

3

60 m /h
40 m3/h
3
60 m /h
40 m3/h
30 m3/h
3
20 m /h
10 m3/h
3
5 m /h
3
15 m /h
10 m3/h

5–3 számú táblázat: A szellőztető levegő maximális impulzusszerű mennyiségei Vi1 a DIN 1946 szerint
Azokban az épületekben, amelyekben több mint két fürdőszoba van, az elszívott levegő mennyiségét
3
hosszabb, mint 12 h/nap üzemidőre kell méretezni (ami 40 m /h mennyiségnek felel meg).
Az elszívás teljesítményeinek összege, a fent idézett DIN szabvány szerint, meghatározható a családi ház vagy
lakás friss levegővel történő szellőzésének intenzitása. A legtöbb esetben (egy négytagú család számára), a
3
szellőztető levegő 150-200 m /h mennyisége emelt impulzusszerű teljesítmények esetén is elegendő.
A szellőzés nélküli keringtető fűtés (3.sz. üzemállapot) és a mellékhelyiségek szokásos használata mellett
(bekapcsolja a szellőztetést az impulzusszerű teljesítménynövelésre) + automatikus keringető szellőztetés a
-1
légtechnikai egység beállítása szerint biztosítja az egész ház átszellőztetését a levegőcsere ne =0,15 h átlagos
intenzitásával, ami komfort levegő minőséget biztosít az egész házban.

6.6 Az elszívott levegő i2 mennyiségének méretezése
Az elszívott levegő mennyisége Vi2 [m3/h] az alábbi képlet segítségével számítható ki.
Vi2 = Vi1
Vi1 ....... az épületből elszívott teljes levegőmennyiség

12. oldal (összesen 29)

3

[m /h]

7. A légfűtő egység tervezése és méretezése
A megfelelő egység kiválasztásához először a 4.11 pontban foglalt elvek szerint ki kell választani a megfelelő típusú
légfűtő egységet.
Ezután az egyes helyiségek hővesztesége alapján meg kell határozni számítással a fűtőlevegő összmennyiségét a
hőveszteségek fedezésére és a szellőztető levegő mennyiségét az egész épület elvárt levegőcseréjének
biztosítására, mégpedig a 6. fejezetben leírt eljárás alapján, felhasználva az 5-4 - 5-10 grafikonokat.
A keringtető ventilátor nagyságának (teljesítményének) a meghatározása a ventilátor üzemi jelleggörbéi segítségével
(a ventilátor által szállítható mennyiség és a vezetékeken jelentkező nyomásesések segítségével - lásd a 9.
fejezetet), amelyek megtalálhatók az egyes egységek katalógusaiban.

13. oldal (összesen 29)

meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

A fűtővíz mennyisége Q=0,65m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 8 kPa, a fűtőkalorifer előtti hőmérséklet = 20°C
fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-4.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a DUPLEX RC, RK, RDH egység
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 20°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-5.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete tc2 [°C] a DUPLEX RC, RK, RDH egységeknél
A fűtővíz mennyisége Q=0,45m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 15 kPa
meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-6.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a mennyezeti DUPLEX RB
egység fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 20°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-7.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete tc2 [°C] a mennyezeti DUPLEX RB egységnél
14. oldal (összesen 29)

A fűtővíz mennyisége Q=0,45m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 20 kPa
meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-8.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] az oldalfali DUPLEX RB egység
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 20°C
helyiségbe belépő levegő hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C

légtérfogatáram [m3/h]

5-9.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete tc2 [°C] az oldalfali DUPLEX RB egységnél
t = 10°C
t = 12,5°C
t = 15°C
t = 17,5°C
t = 20°C
légtérfogatáram [m3/h]

t = 22,5°C
t = 25°C
t = 27,5°C


fűtőteljesítmény a PMR padlórácson [W]
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5-10.sz. ábra: légmennyiség Vm [m /h] a hőmérsékletkülönbség Δt = (tc2 – ti (medencék esetében tP.O..))
függvényében.
15. oldal (összesen 29)

8. A csővezetékek tervezésének alapelvei
8.1 A légtechnikai rendszer koncepciójának alapelvei
- a Duplex R_ egységet a legcélszerűbb az épület közepén elhelyezni, hogy a légcsatorna vezetékek
megközelítőleg egyforma hosszúak legyenek
- az egységet lehetőleg a ház műszaki helyiségében kell felszerelni, távolabb a hálószobáktól és a
gyerekszobáktól
- az egységet temperált helyiségbe kell elhelyezni - az épület fűtött részein belül (gardrób, műszaki helyiség,
folyosó)
- az egységet nem szabad sem földre (fagyveszély) és sem fűtetlen helyiségekbe (garázs, padlástér) helyezni
- mindig el kell készíteni az egység elhelyezésének koordinációs rajzát a csővezetékekkel és a hőforrással
(kazán, hőszivattyú, IZT tartály) együtt, a kívánt távolságokkal, szerelési hozzáférhetőséggel a
szerelvényekhez - a berendezéseket pontosan be kell méretezni. Ezzel egyidejűleg kell megoldani a további
berendezések elhelyezését is a helyiségben (pld. a mosógép, melegvíz bojler, ruhaszárító kötelek).
- a Duplex egység fűtési vezetékeit következetesen max. 30mm-re a faltól kell vezetni, hogy elegendő tér
maradjon a légtechnikai rendszer nagyméretű csatornái számára
- az építészettel történt megállapodást követően pontosan be kell méretezni a talajhőcserélő műanyag
csővezeték helyzetét (az irányát és a magassági méretét)
- a passzív- és alacsony energiájú házakban nem ajánlatos éléskamrát kialakítani. Ha a megrendelő kitart a
kamra mellett, akkor a szellőztetést csak a konyha felé kell megoldani, semmiképpen sem szabad a
kamrában a külső tér felé nyitott rácsos szellőzőnyílást építeni a falba
- a dohányzó helyiségeket hasonlóan kell megoldani, mint a WC-ket, tehát a hővisszanyerőn át történő
elszívással. Egyidejűleg az ilyen helyiségekbe önálló fűtést kell kialakítani (padlófűtés, központi fűtés)
- a belső medenceterek szellőztetését önálló hővisszanyerős szellőztető egységgel kell megoldani (lehet
Duplex RDH) a családi ház légtechnikai rendszerétől teljesen különálló elszívó és befúvó hálózattal, hogy a
két rendszer ne legyen hatással egymásra
- a vezetékeket és a befúvó rácsokat ajánlatos az ATREA Elemkatalógusából kiválasztani (egyszerű a
tervezés és a küldemények előkészítése, könnyen szerelhetőek - „minden egy csomagban” elv).

8.11 A c2 padlórácsok elhelyezése
- az Atrea által szállított padlórácsok standard méretekkel rendelkeznek PMR 4“-10“, 250x97 mm és kézileg
szabályozhatóak
- a befúvó rácsokat csak a lakószobákba, konyhákba, előszobákba kell betervezni. Az átmeneti zónákba
(folyosók, lépcsőházak) csak akkor, ha a hőveszteség nagyobb, mint 200W. Tilos a betervezni
fürdőszobákba, WC-be, szárító helyiségekbe, mosókonyhákba, garázsokba, pincékbe!
- a nagyobb hőveszteségű (ablakkal rendelkező) gardróbban a szellőzésen kívül a légfűtő vezeték is
beköthető. Ha a gardrób a fürdőszoba mögött helyezkedik el (bejárat a fürdőszobából), akkor a c2-t kell
bevezetni a gardróbba és a szellőztetést a fürdőszobán keresztül kell megoldani. A hálószobával összekötött
gardróbok esetében csak a c2 vezetéket kell bekötni
- az egyes befúvó rácsok teljesítményének tervezésénél, lakószobák esetében, arányosan kell növelni a
hőveszteséget az átmeneti zónák (folyosók, gardróbok, lépcsőházak, amelyek nem rendelkeznek kiegészítő
fűtőtestekkel és befúvó rácsokkal) hőveszteségeivel. Ha a befúvó rácsok teljesítménye nincs megnövelve az
átmeneti zónák veszteségeivel, amelyeken átáramlik a keringetett levegő, akkor kisebb hőteljesítmény lenne
beépítve, mint az épület hőveszteségeinek összege. A beszámított átmeneti zónák hőveszteségének
helyiségenkénti értékének, nem szabad túllépnie a 200W-ot
- a fürdőszobák, WC-k, mosókonyhák és szárítóhelyiségek számára kiegészítő fűtést kell betervezni, mint pld.
melegvizes fűtőtesteket vagy villamos fűtést stb. Ezekbe a helyiségekbe nem szabad levegőt bevezetni
- az egyes lakóhelyiségek hőveszteségei alapján (megint arányosan megemelve az átmeneti zónák
hőveszteségeivel) kell betervezni a befúvó rácsok számát. Ha a befúvó rácsok teljesítményük felső határa
közelébe kerül, növelni kell a rácsok számát.
Megjegyzés: ha a padlócsatorna hossza meghaladja a 12m, akkor a vezeték nyomásveszteségének nagysága
és a szállítható levegőmennyiség csökkenése miatt, a tervezőnek meg kell fontolnia a helyiségbe történő
kiegészítő fűtőfelületek (radiátor, közvetlen fűtőtest…) elhelyezését.
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- A PMR típusú befúvó padlórácsokon kiáramló levegő maximális értéke ≤ 80 m3/h. Ennek az értéknek a
túllépése nagy zajjal jár. Ezért nagyobb levegőmennyiség esetén több befúvó rácson kell azt szétosztani.
- lehetőség van egy csatornából, elágaztatással, két befúvó rácsot betáplálni az alábbi feltételekkel:
- mindkét befúvó rács ugyanabba a helyiségbe vezet
3
- a csatornában folyó levegőmennyiség nem haladja meg a 120 m /h
- a vezeték teljes nyomásvesztesége nem haladja meg a prospektus szerinti teljesítmény paramétereket
Ha a fent említett feltételek nincsenek teljesítve, mindkét befúvó rácshoz önálló csatornát kell vezetni.
- A padlórácsokat mindig az ablakok alá kell elhelyezni.
2200mm ablakszélességig csak egy befúvó rácsot szabad beépíteni. Szélesebb ablak, vagy ablakösszeállítás esetén 2 befúvó rács szükséges, amelyeket egy csatornára lehet kötni (A szétágaztatott
3
csatornán átfolyó max. légmennyiség 120m /h lehet).
- A befúvó rácsokat a bejárati ajtótól legtávolabb lévő ablak alá kell elhelyezni, könnyen hozzáférhetően,
hogy ne kerülhessen sor bútorokkal történő lefedésükre, vagy megkárosításukra. Ezzel elérhető:
- hogy a helyiségben egyenletes legyen a hőmérsékletelosztás és a levegő minősége
- a beüvegezett felületek fúvatása
- A befúvó rácsokat semmiképpen sem szabad az átjárható francia ablakok közepére helyezni, sem olyan
helyiségekbe, ahol a gyakori átjárás miatt károsodást szenvedhetnek, sem pedig székek közelébe.
- A c2 befúvó rácsok hosszabb éle 150mm-re legyen a faltól (a függöny előtt), abban az esetben, ha a konyhai
sorbútor alá kerül, a faltól való távolsága 350mm legyen (a konyhabútor lábazatába ugyanolyan rácsozatot
kell beépíteni, mint a hűtőszekrény esetében). Lehetséges alkalmazni hajlított idomot is a padlórácsok és a
konyhabútor lábazatába épített rácsozat összekötésére. (megjegyzés: a konyhabútor különböző típusira és
gyártóira való tekintettel ez nincs az ATREA termékkínálatába foglalva, egyedi megoldásokat kell alkalmazni).
- A meleg levegő felülről (mennyezetről) történő bevezetése a helyiségbe nem ajánlatos. Ezt a megoldást csak
azokban az épületekben lehet alkalmazni, amelyekben bizonyíthatóan alacsony a fűtéssel szembeni igény =
az energetikailag passzív épületeknél. Mindenesetre ajánlatos a konzultáció az építész-tervezővel, esetleg az
ATREA szakemberével.

8.12 A c1 cirkulációs elszívórácsok elhelyezése
- Az egy SMD 280x405 elszívórácsra eső maximális levegő mennyiség 350 m3/h. Ezt az értéket nem szabad
túllépni a lakóhelyiségekbe történő elhelyezésüknél
- A kandallóval ellátott épületekben a központi c1 (280x405) elszívórácsot előnyös a kandallóbetét közelébe
elhelyezni, hogy a keletkező hőt minden helyiségbe el lehessen vezetni
- a központi c1 elszívórácsokat elhelyezése az egyszintes épületekben, ha van kandalló, akkor annak közelébe
és a hűtés nélküli folyosó mennyezetére történik. Ha nincs kandalló, akkor a teljesítménytől függően,
elegendő csak egy c1 elszívórácsot beépíteni. Tekintettel a lakószobába bevezetett fűtő és szellőztető levegő
mennyiségére, szükséges az ajtók alatti rések szélességét felülvizsgálni, alkalmasak-e a levegő lakószobából
történő kivezetésére
- a többszintes épületben minden szinten szükséges a mennyezet alá, a hűtés nélküli részbe behelyezni egy
központi c1 elszívó rácsot
- a keringetett levegő központi elszívását nem szabad pincehelyiségekben, előszobákban, konyhákban és
padlástereken alkalmazni

8.13 Az i1 elszívó légszelepek elhelyezése
-

az i1 elszívó légszelepek elhelyezése az épületben:
konyhák (a belső keringtetéses elszívóernyők közelében)
fürdőszobák (a legnagyobb nedvességforrások mellé - zuhanyok, fürdőkádak)
WC-k, szárítóhelyiségek, mosókonyhák, előszobák
gardróbokban az ajtótól rézsút a legtávolabbi pontba, de nem szabad ferde mennyezetbe helyezni
(a páragát + a hőszigetelés károsodásának veszélye)

- a fürdőszobákban, a szárítóhelyiségekben, a gardróbokban, az előszobákban és a WC-ben az elszívó
szelepeket az ajtótól a lehető legtávolabbi pontban kell elhelyezni, de nem a ferde mennyezetekbe
- A térben úgy kell elhelyezni az elszívó szelepeket, hogy könnyen hozzájuk lehessen férni, ne takarja el őket a
bútorzat, és ne károsodhassanak
- nem kell elszívó légszelepeket helyezni a padláshelyiségekbe és a garázsokba
- az éléskamrára vonatkozó követelményeket - lásd a 6.1. fejezetet.
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8.14 Az i2 elhasznált levegő kifúvása
- a beszívó e1 és kifúvó i2 zsalukat a homlokzaton kell elhelyezni, egymástól való tengelytávolságuk min.1,9m
legyen, hogy ne alakulhasson ki közöttük rövidzár, legjobb ha a jellemző széljárással egyirányú sarok
oldalaira kerülnek
- a levegő i2 kifúvásába, a kifúvó zsalu közelébe, visszacsapó csappantyút kell beépíteni, pl. RSK típusút
- a kifújt i2 levegőt a falon, vagy az eresz alatt kell átvezetni a kivezető idomok segítségével, amelyek 350x350
mm-es esővédő zsaluval vannak ellátva (nem szabad pl. a garázs másodlagos fűtéseként használni, stb.)
- a kifújt levegőt a tető fölé is ki lehet vezetni, tervezésekor szükséges az építész-tervezővel koordinálni és
felhívni a figyelmet a megfelelő átmérőjű, a tető kialakításához illeszkedő kivezető idomok beépítésének
szükségességére a tetőszerkezetbe (rendszerint 160mm, mely nem tartozik a tetőcserép-gyártók standard
elemei közé)

8.15 Az e1 friss levegő beszívása
- a beszívó e1 és kifúvó i2 zsalukat a homlokzaton kell elhelyezni, egymástól való tengelytávolságuk min.1,9m
legyen, hogy ne alakulhasson ki közöttük rövidzár, legjobb ha a jellemző széljárással egyirányú sarok
oldalaira kerülnek
- a talajhőcserélő bekötését csappantyúkkal ellátott „T” idommal kell megoldani, a DUPLEX R_ egység külső
érzékelőjéből származó automatikus vezérlő jelével (lásd a „Kiegészítés talajhőcserélő kialakításához”
segédletben)
- a friss e1 levegőt a falon, vagy az eresz alatt kell átvezetni a kivezető idomok segítségével, amelyek 350x350
mm-es esővédő zsaluval vannak ellátva, min. 500mm magasságban a felszín felett, a kert felől
- a friss e1 levegő beszívását nem szabad úttest, földút, parkolóhelyek, vagy komposztáló stb. felől kiépíteni
- a friss e1 levegő beszívását nem ajánlatos a tetőn át véghezvinni (meleg levegő beszívásához vezet a
felforrósodott tetőről).
- az e1 beszívást a ház északi, esetleg az északkeleti oldalára kell tervezni.

8.2 A padlóvezetékek kialakításának alapelvei
8.2.1 Minden lakóhelyiség és mellékhelyiség ajtaja következetesen küszöb nélküli legyen, min.8mm-es résekkel, ha
a helyiségbe vezetett levegő mennyisége ≤ 80 m3/h; nagyobb mennyiségű keringett levegő esetében a hézag
méreteit ki kell számítani. Az ajtó alatti hézagokon átáramló levegő sebessége w ≤ 2,5 [m/s] kell, hogy legyen.
A számítást az olyan helyiségek esetében kell elvégezni, amelyek c1 elszívó ráccsal vannak ellátva. Extrém
kívánságok kielégítésére a hangszigetelést illetően a választófalba akusztikai résbetétet lehet alkalmazni.
8.2.2 A padlózatba épített c2 200x50 mm méretű légcsatornák, az egész berendezés működése szempontjából,
annak nagyon fontos részét alkotják. A tervezésüket és kivitelezésüket nagy gondossággal és
lelkiismeretességgel kell végezni a következő instrukciók betartásával:
- a padlócsatornák megtervezése előtt meg kell ismerni a padlószerkezet összetételét
- a padlócsatornák két típusban kerülnek gyártásra:
- 200x50 mm „A” típus: a fedőlemez és a vályúcsatorna falvastagsága 0,6mm; főleg száraz technológiájú
padlóban használatos (pld. Knauf, Fermacel, OSB). Szereléskor a csatornadarabok toldólemezek
segítségével kapcsolódnak, a vezeték belső hajlataiba védőélek (lekerekítő betét) kerülnek, hogy a tisztítás
könnyebb legyen. Ezeket fel kell tüntetni az anyagkiírásban.
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1. DTD 22mm (OSB, Formacel, KNAUF) – pozdorja, gipszkarton
2. Hőszigetelés (50mm – polisztirol)
3. Hőszigetelés (50mm – polisztirol)
4. Párazáró szigetelés
5. Betonalap
6. 200x50mm „A” típusú padlócsatorna

Példa a könnyű (száraz) padlószerkezetre,
fűtetlen terek fölött, vagy betonalapon

1. DTD 22mm (OSB, Formacel, KNAUF) – pozdorja, gipszkarton
2. HOBRA 60mm (4 x 15mm falemez)
3. MIRELON 2 x 2mm lépéshang szigetelés
4. DTD 22mm – pozdorja, gipszkarton
5. Födémszigetelés (120x240mm, 600mm széles kőzetgyapot szig.)
6. 30x60mm lécezés
7. 2x 12.5mm gipszkarton (összesen 25mm)
8. 200x50mm „A” típusú padlócsatorna
9. HOBRA 10mm (falemez)

Példa a könnyű (száraz) padlószerkezetre,
fűtött terek fölött

- 200x50 mm „B” típus: a fedőlap horganyzott acéllemez, vastagsága 1mm, a vályúcsatorna fala horganyzott
acéllemez, vastagsága 0,6mm; ez a betonpadlóban használatos. Szereléskor a csatornadarabok
toldólemezek segítségével kapcsolódnak, a vezeték belső hajlataiba védőélek (lekerekítő betét) kerülnek,
hogy a tisztítás könnyebb legyen, ráadásként, a fedélvégek szilárdságának növelése érdekében,
merevítőélekkel vannak ellátva. A padlórács felvevő idom biztonságának növelésére, amelyen a padlórács
helyezkedik el, a deformálódás ellen és a beton befolyásának meggátlására, betonozás előtt az idomba
polisztirol tömítést kell behelyezni. Hasonló eljárást kell alkalmazni a felső csatlakozású padlóelosztó-doboz
védelmére is. Mindezt az anyagkiírásban fel kell tüntetni.

1. Betonfedés (50mm vtg.)
2. Lépésálló szigetelés (60mm)
3. MIRELON 5mm lépéshang szigetelés
4. Betonalap (pl. monolit beton)
5. 200x50mm „B” típusú padlócsatorna

1. Betonfedés (50mm vtg.)
2. Hőszigetelés (20mm – polisztirol)
3. Hőszigetelés (50mm – polisztirol)
4. Hőszigetelés (50mm – polisztirol)
5. Párazáró szigetelés
6. Betonalap
7. 200x50mm „A” típusú padlócsatorna

Példa a nehéz (nedves) padlózatra,
fűtetlen helyiség fölött, vagy betonalapon

Példa a nedves (nehéz) padlózatra,
fűtött helyiség fölött.

- azon padlócsatornákat, amelyek a fűtetlen helyiség felett, vagy betonlapra kerülnek beépítésre, alulról
hőszigeteléssel kell ellátni, mégpedig 50mm vastagságú, λ = 0,04 W/m·K polisztirolból, vagy egyéb
- tekintettel a fűtetlen helyiség fölötti, vagy betonlapon lévő padlón át felmerülő hőveszteségekre, célszerű az
alacsony energiájú épületet hőszigeteléssel ellátni, melynek vastagsága a padlózatban min.120mm. Az ilyen
vastagságú hőszigetelés esetében a padlóba helyezett csatorna a padló száraz szerkezete mellett ugyan az,
mint a betonfedésű padlók esetében - tehát a csatorna fedése 20mm-es hőszigeteléssel
- A fűtött helyiség felett vezetett padlócsatornákat mindig polisztirol szigetelésbe kell helyezni, 8-10mm vastag
alátét anyaggal, így elválasztva a padló szerkezetétől (pld. Mirelon, EPS 200 STABIL stb.)
- padlócsatornának mindig merőlegesen kell padlóelosztóba csatlakoznia.
- a szakaszok rövidek legyenek, a lehető legkevesebb hajlítással, kereszteződés kizárva; a padlócsatornák
iránytörése nem lehet 90°, helyette legyen inkább 2x 45°
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- a c2 200x50mm-es padlócsatorna vezetékek minden szakaszának, mindig, mindkét végen hozzáférhetőnek
kell lennie (a padlóelosztón és a padlórácson keresztül), hogy lehetőség legyen a beszabályozásra és a
tisztításra

8.2.3 A nyomásveszteségek minimalizálása
- a flexibilis légcsatorna vezetékek nyomásvesztesége nem lépheti túl a 0,8 Pa/m értéket; a padlócsatornák
nyomásvesztesége nem lépheti túl az 1,5 Pa/m értéket
- a c2 keringetett és a friss levegő vezetésére egységesen a 200x50mm méretű padlócsatornák használata
ajánlatos, a szerkezet hőtechnikai, vagy akusztikai vastagsága szerint. Indokolható esetekben
faépítményeknél, a mennyezetbe való beépítéshez be lehet tervezni hang és hőszigeteléssel rendelkező
flexibilis légvezetékeket is, pld. a SONOFLEX típusút, amelynél az összekötéseket tipizált, katalógus szerinti,
idomelemekkel lehet végrehajtani; előnyben kell részesíteni a csillagszerű bekötést, hozzáférhető
elosztókamrával
- a keringetett c1 levegő elvezetéséhez flexibilis, pld. SONOFLEX típusú, hang és hőszigeteléssel rendelkező
csővezetéket kell alkalmazni, a vezeték egyes részein lemezcsatorna is alkalmazható (a faépítmények
mennyezeti hordozógerendái között). A csatlakozásokat tipizált, katalógus szerinti idomelemekkel lehet
végrehajtani
- az i1 elhasznált levegő egységbe való bevezetésére hőszigeteléssel rendelkező, pld. SONOFLEX típusú
flexibilis csővezetéket lehet alkalmazni, a csatlakozásokat tipizált, katalógus szerinti idomelemekkel lehet
végrehajtani
- az i2 elhasznált levegő egységből való elvezetésére hőszigeteléssel rendelkező, pld. ISOFLEX, vagy
alternatívaként SONOFLEX (ott ahol a nyomvonal fűtött térségen vezet át) típusú flexibilis légcsatornát lehet
alkalmazni, a csatlakozásokat tipizált, katalógus szerinti idomelemekkel lehet végrehajtani. Tekintettel a
lakótér hűtésére a csővezetékben áramló levegővel, ajánlatos az i2 vezeték számára előírni az utólagos
hőszigetelést alumínium védőburkolattal, melynek vastagsága 30mm legyen, de tekintettel kell lenni az
építészeti részre is.
- Az e1 friss levegő épületbe való bevezetésére, hang és hőszigeteléssel rendelkező, pld. SONOFLEX típusú
flexibilis csővezetéket lehet alkalmazni, a csatlakozásokat tipizált, a katalógus szerinti idomelemekkel lehet
végrehajtani. Tekintettel a lakótér hűtésére a csővezetékben áramló levegővel, ajánlatos az e1 vezeték
számára előírni az utólagos hőszigetelést alumínium védőburkolattal, melynek vastagsága 30mm legyen, de
tekintettel kell lenni az építészeti részre is
- a vezeték fal szerkezetén történő áthaladási helyeit a gondosan kell tömíteni, és hőszigeteléssel kell ellátni
(beleértve az idomelemeket is)

8.2.4 Csővezetékek
- a falak szerkezetén szükséges áttöréseket mindig egyeztetni kell a sztatikussal és az építésszel
- a légfűtő vezetékeit (a befújt c2+c1 és az i1 elhasznált levegő) mindig az épület fűtött részein belül kell vezetni,
sosem szabad átlépni a ház páragátját; nem szabad a légtechnika vezetékeit a falak hőszigetelésébe
süllyeszteni, sem a padláshelyiségek ferde, vagy vízszintes mennyezetébe!!!
- a beszívott frisslevegő e1 és a kifújt levegő i2 csővezetékeit nem ajánlott a fűtött zónán át vezetni, ezeket
további hőszigetelő réteggel kell bevonni;
- biztosítani kell az egyeztetéseket a további szakágazatokkal (szaniter, villamosság, központi porszívó
rendszer stb.)

8.3 A szellőztető levegő csővezetékei a hővisszanyerős irányított szellőztető rendszer esetén
- a szellőztető levegő irányított szellőztető rendszerbe való bevezetése lehetséges - ugyanúgy mint a
meleglevegős fűtés esetében - a padlózat szigetelő rétegébe fektetett lapos csatornákon át
- tekintettel arra, hogy a követelmény jóval kisebb levegőmennyiségekre vonatkozik, összehasonlítva a
meleglevegős fűtéssel, itt a 160x140mm méretű lapos légcsatornákat lehet alkalmazni (a meleglevegős fűtés
esetében a standard 200x50mm volt)
- a 160x40mm-es csatornán átfolyó levegő megengedett maximális értéke 75 m3/h (a meleglevegős fűtés
3
3
esetében 120 m /h). A 75 m /h átfolyó levegőmennyiség ugyan kisebb mint az egy PMR 250x97 padlórácson
átfolyó ajánlott maximális érték, de tekintettel a más (kisebb) átfolyási méretekre és a kisebb méretű átmeneti
3
idomra, ez esetben egy padlórács átfolyó levegőmennyiségének az ajánlott max. értéke 55 m /h a
hővisszanyerős irányított szellőztetésnél
- a 40mm magas padlócsatorna elágazás felhasználásával az átfolyó levegőmennyiségek összege max. 75
3
3
m /h lehet (betartva az egy padlórácsra eső max.55 m /h értéket)
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9. A vezetékek nyomásveszteségeinek kiszámítása
A keringetett levegő és a friss levegő vezetékeinek nyomásveszteségei, beleértve a kilépő elemek, a
szabályozó rácsok, az esővédő zsaluk, az elosztó dobozok stb. veszteségeit is, nem léphetik túl a megfelelő
prospektusokban található teljesítmény grafikonokban feltüntetett értékeket.
Ez azt jelenti, hogy a „leghosszabb c2 keringési ág a legnagyobb számú beiktatott ellenállással” + „az e1
frisslevegő bemeneti vezetéke” = a maximális nyomásveszteséggel, lásd a prospektus grafikonját. Az e1 friss
levegő belépő vezetékének nyomásveszteségét nem szabad összeadni a keringetett levegő c1 ágának
nyomásveszteségével. A bevezetett c1 levegő mennyiségét a téli szezonra kell számítani, az egység a 2.sz.
üzemállapotra van kapcsolva, ami azt jelenti, hogy Ve1 = Vi1 [m3/h]. A nyári szezonban, az 5.sz. üzemállapot
folyamán, automatikusan kinyílik a hővisszanyerő by-pass csappantyúja.
Az i1+ i2 elszívott levegő nyomásvesztesége, beleértve a végelemek (tányérszelepek), esővédő zsaluk, stb.
nyomásveszteségét is, nem lépheti túl a megfelelő prospektusban feltüntetett teljesítmény grafikonokban
szereplő értékeket.
Az ATREA cég által gyártott elemek nyomásveszteségének diagramja a katalógusban található.

10. Tervdokumentáció
10.1 A műszaki leírás tartalma
-

Bevezetés – az építkezés helye, a felhasznált adatok.
Az objektum paraméterei
- Az állandóan benntartózkodók száma
Külső méretezési hőmérséklet
- A hőveszteség-számítás értéke a megfelelő
Az épület jellemző száma, vagy az épületfalak
légáteresztési értéke (a szabvány szerint)
szabvány szerint
Az épület alapterülete
- A DUPLEX R_ egység által fűtött részek
Az épület térfogata
hőigénye
A felszerelendő berendezés leírása
A műszaki berendezés leírása
A keringetett levegő és az elszívott levegő paraméterei - hőmérséklet, mennyiség
A fűtőrendszer paramétereire vonatkozó elvárások
A fűtővíz hőmérséklet lépcsője
- A DUPLEX R_ egység hőteljesítménye
A levegő hőmérséklet változása
- A melegvízrendszer további elemeinek
A fűtővíz mennyisége
hőteljesítménye
A hőcserélő nyomásesése
A zajártalom csökkentésére hozandó intézkedések
Tűzvédelmi intézkedések
Az egyes szakmák iránti elvárások

10.2 Rajz dokumentáció tartalma
-

az épület alaprajza (A3 formátum ajánlatos) méretarány 1:50, a helyiségek listájával együtt
A RAJZ PECSÉTJE FÖLÖTT SZEREPELJEN A PADLÓSZERKEZET KIALAKÍTÁSA (ÉS METSZETE)
A rajz tartalmazza a fűtővíz hőmérsékletét
a rajzon feltüntetni az egység típusát a prospektus szerint
a szintek alaprajza, önálló rajzon szerepeljenek a padlócsatornák + a padlórácsok elrendezésének
beméretezése a kerületi falakhoz viszonyítva
a DUPLEX R_ egység elhelyezése, a hőforrások, a hőszivattyú, keringető szivattyú stb.; tágulási tartály,
beméretezni a műszaki helyiséget és a légtechnika további vezetékeit
metszetrajzok és részletrajzok, külön-külön - méretarány 1:25 (a diszpozíció rajzain is szerepelhetnek) a
telepítés részletei (a Duplex egység homlokrajza, esetleg oldalnézetei; szerepelhet a diszpozíció rajzain is)
Az alaprajzban feltüntetni a küszöb nélküli ajtókat, a rések méreteit (DBP - 10mm az áramlás irányát nyíllal
bejelölve
minden helyiség számára feltüntetni az adatok táblázatát, amely alapul szolgál az egész rendszer
beszabályozásához:
-101-105+22°C
+20°C
300W
60W
3
3
+40 m /h
-30 m /h
Lakószoba (befúvás)
Mellékhelyiség (elszívás)
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11. A családi ház medencék szellőztetése
11.1 Bevezetés
Tekintettel a családi medencék idényszerű használatára (pl. napi 1-2 óra) ideálisnak tűnik a légtechnikát a
meleglevegős fűtéssel összekötve telepíteni, amelyek biztosítják a levegő hőmérsékletének gyors felfűtését az
elvárt értékre néhány tízperc elteltével. A hőszigetelés és a páragát alkalmazásával a tömör falak belső oldalán
(a hő-akkumulálás elnyomása), elősegíti a felmelegítés gyorsaságát.
Ez a fejezet a családi medenceterének meleglevegős fűtésével és szellőztetésével foglakozik, a DUPLEX RDH
meleglevegős egység felhasználásával (rozsdamentes kivitel - speciálisan illesztve a medenceterekhez).
A méretek, a ventilátor teljesítmények, a szabályozás a működtetés elemeivel együtt, a prospektusok, a
szerelési és üzemeltetési útmutatók, adatok a kapcsolódó szakmák felé és az egyes DUPLEX RD és DUPLEX
RDH egységek műszaki adatai azonosak.

11.2 Kapcsolódások és követelmények az egyes szakmák felé
azonosak a 4. pontban leírtakkal.

11.3 A családi medencék építészeti megoldásának gazdaságos tervezésének alapelvei
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5

A kerületi falazatokat és az ablakokat a legjobb műszaki paraméterekkel kell megoldani
Csökkenteni kell a felesleges és indokolatlan üvegfalak terjedelmét (főleg a medencetér tetőzetét illetően).
Teljesen kizárni a hőhidak előfordulását.
Tökéletes páragát megtervezése a falak és a mennyezet számára
A medencét lehetőleg derékszögű alakzatra tervezni, hogy lehetőség legyen a feltekerhető takarófóliák,
esetleg a poliuretánból készülő hőszigetelő kazetták alkalmazására.
11.3.6 A lakótérrel való csatlakozást csakis tömören záró ajtón keresztül kell megvalósítani.
11.3.7 A szellőztető egységet úgy kell elhelyezni, hogy a medence teréhez a lehető legközelebb legyen a
vezetékekben felmerülő nyomásveszteség és kondenzáció miatt.

11.4 A hőforrás, a légvezeték és a szabályozás tervezése a DUPLEX RDH egység számára
A családi házak medencéinél nagyon fontos a hőforrás kiválasztása és a fűtővíz hőmérsékletének
szabályozása a DUPLEX RDH egység számára. Fontos biztosítani:
11.4.1 az önálló fűtőrendszer megtervezését a medence terének temperálására nyugalmi állapotban (kb. 24°C).
Lehetőség van a padlófűtés, vagy fali fűtőtestek alkalmazására.
11.4.2 a medencetéri levegő hőmérsékletének nyugalmi 24°C hőmérsékletről üzemi 30°C hőmérsékletre való gyors
felfútését
11.4.3 ha az elvárások között szerepel a befújt levegő hőmérsékletének folyamatos szabályozása, a DUPLEX RDH
egység alapszabályozása kiegészíthető ilyen kiegészítő modullal - lásd a „Kiegészítés medenceterek
DUPLEX RDH rendszeréhez” segédletet.

11.5 A rendszer tervezése és méretezése - A medenceterek mikroklimatikai paraméterei
11.5.1 A DUPLEX RDH egységek medenceterekbe való tervezése folyamán gondolni kell arra, hogy a lakásokra
szánt DUPLEX R_ egységek tervezésétől eltérően, szükséges tejesíteni az alábbi három pontot:
1) biztosítani a medencetér elégséges szellőztetését a medence vízfelületének nagyságától függően
2) biztosítani a szellőztetés okozta hőveszteségek pótlását
3) biztosítani a levegő hőmérsékletének nyugalmi 24°C-róĺ üzemi kb. 30°C-ra gyors emelése következtében
beálló hőveszteség pótlását.
11.5.2 A hagyományos magán medencék (a speciális rehabilitációs medencéken kívül) az alábbi standard
paraméterekre kerülnek megtervezésre:
ta = 30°C ........……. a levegő hőmérséklete
tw = 28°C ..........….. a víz hőmérséklete
i = 60 – 65% .…… a levegő relatív nedvességtartalma
xi = 17 g/kg .......…..a levegő fajlagos nedvességtartalma
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11.5.3 A légtechnikai rendszerek számításaihoz még a következő paraméterek kerülnek felhasználásra:
Δxie = 14 g/kg ...… a belső és a külső levegő fajlagos nedvességtartalmai közötti méretezési eltérés téli
szezonban
Δxie = 10 g/kg ...… a fajlagos nedvességtartalmak közötti méretezési különbség átmeneti időszakban
Δxie = 5 g/kg .....… a fajlagos nedvességtartalmak közötti méretezési különbség nyári időszakban
11.5.4 A medence vízfelületéből elpárolgó nedvesség mennyiségének megállapítása empirikus értékek
felhasználásával történik (normál esetben ta / tw = 30/28°C):
2
Σ X = 180 g/m /h ..… családi medencék használat alatt
2
Σ X = 55 g/m /h ....... nyugodt vízfelület
Σ X = 8 g/m2/h ......… letakart medence felülete
11.5.5 Ezekből az értékekből lehet kiszámítani a szellőztetésre vonatkozó elvárásokat az alábbi egyenlet
segítségével:
3

Vmin=M/((xi-xe)·=FB·X/((xi-xe)·

[m /h]
2

FB .......................……a vízfelület nagysága [m ]
xe ........................……a külső levegő fajlagos nedvességtartalma [g/kg]
xi = 17 g/kg …………. a belső levegő fajlagos nedvességtartalma (max) [g/kg]
ΣX = 180 g/m2/h …… családi medence használatkor [g/m2/h]
3
 ..........................….. a levegő sűrűsége [kg/m ]

2

medencefelület nagysága (m )

11.5.6 Normál esetben ezután meg lehet állapítani a szellőztetésre vonatkozó fajlagos követelményeket (tehát a
befújt friss levegőre és az elszívott levegőre) az évszakok szerint:
Családi medencék: V1 = 11 m3/h/m2 vízfelszín .… téli időszak
3
2
V1 = 16 m /h/m vízfelszín ..... átmeneti időszak
3
2
V1 = (32 m /h/m vízfelszín) ... nyári időszak (normál megoldás ablaknyitással)

3

légtérfogatáram (m /h)
10-1.sz. ábra: a szellőztető és keringetett levegő mennyisége a medencefelület nagyságának függvényében
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11.52 A hőátbocsátás és szellőztetés okozta hőveszteség pótlásához szükséges levegőmennyiség
A számításokhoz a 6.2 fejezetben használt eljárást kell alkalmazni a következő ajánlásokkal:
A legtöbb medence esetében a hőátbocsátás okozta hőveszteséget, nyugalmi állapotban (ti=24°C), egyéb
fűtőrendszerrel célszerűbb pótolni (padlófűtés, padlókonvertorok), mint a meleglevegős fűtéssel. A
meleglevegős fűtőrendszernek a szellőztetés okozta hőveszteséget kéne pótolnia; a hőátbocsátás okozta
hőveszteségek közötti különbséget nyugalmi állapot (ti=24°C) és üzemi állapot (ti=30°C) között, mint 15%-os
teljesítmény pótlékot az egység számára biztosítani kell, a nyugalmi állapotból az üzemi állapotba való gyors
átálláskor jelentkező hőátbocsátási okozta hőveszteségek fedezésére.
A fűtőlevegő méretezési mennyisége (c2) Vc2 , a hőveszteségek részbeni, a meleglevegő általi fedezésére, az
alábbi képletből számítható ki:
3

Vc2=Qö/(cN·(tc2-tP.O.)

[m /h]

Vc2 ...… a (befújt) fűtőlevegő méretezési mennyisége
Qö...…. az épület meleglevegővel pótolt hővesztesége
-3
cN ........ a légkapacitás állandója = 0,337·10
tc2 ........ a helyiségbe befújt levegő hőmérséklete
a fűtővíz hőmérsékletének függvényében (lásd az 5-4 - 5-5 ábrákat)
ti ........ a levegő hőmérséklete a melegvizes fűtőkalorifer előtt

[m /h]
[kW]
3
[kWh/m K]
[°C]

3

[°C]

*Megjegyzés: A pontos számítások esetén nem szabadna felhasználni a ti méretezési belső hőmérsékletet,
helyette a melegvizes fűtőtest előtti tp.o léghőmérséklet kellene alkalmazni. A rendszer a családi ház részére
történő méretezésénél a felhasznált ti hőmérséklet esetében kb. 22°C-ig, és átlagban 85% hővisszanyerési
hatásfok mellett, a különbség a ti és a tp.o. között, kb. 2°C lehet. A méretezés további folyamatában ez a
különbség elenyésző, sőt mi több a ti hőmérséklet használatával az eredmény a biztonságot támogatja.
A rendszer medencék számára történő méretezésénél számolni kell az üzemi paraméterek nagymértékű
eltéréseivel (a beltéri hőmérséklet kb. 30°C -ra feltételezve, a hővisszanyerés hatásfoka a alkalmazott
hővisszanyerő típusából és a nagymennyiségű átfolyó levegőből kiindulva, 55-70% között mozog). Ebben az
esetben mindig a tp.o.-t kell felhasználni a számításokhoz.
A fűtő teljesítmények és a kilépő levegő tc2 hőmérsékletének grafikonjai, a fűtővíz hőmérsékletének és az
átfolyó levegő mennyiség kombinációjának függvényében az RD típus számára a 14.-15. oldalon található
grafikonokon olvashatók le tp.o.= 20°C számára. Egyéb fűtőtest előtti levegő hőmérsékletek esetére (medencék)
a 11. fejezetben találhatók grafikonok.
A fűtőtest előtti levegő hőmérsékletét az alábbi képletből lehet kiszámítani:
tp.o.=(Vvh·tr+(Vc2-Vvh) ·ti)/Vc2
A családi házhoz fűződő számításokhoz az értékeket közvetlenül a 14. és 15. oldalon található grafikonokból
lehet leolvasni.
A medencékkel kapcsolatos méretezési számításoknál a következő képen kell eljárni:
- A hőátbocsátás okozta hőveszteségekből (beleértve a 15%-os pótlékot a nyugalmi állapotból való gyors
felfűtéssel kapcsolatban) és a belső ti hőmérsékletből kell meghatározni a szükséges fűtőlevegő-mennyiséget
a tiszta keringetésnél (az első megközelítésben a fűtőlevegő mennyiséget Vc2)
- Ezt a mennyiséget kell behelyettesíteni a fenti képletbe, és ki kell számítani a fűtőtest előtti levegő
hőmérsékletét a 14-15 oldalon lévő grafikonokból (tp.o.= 20°C-nál) vagy a 28.-29. oldalon (más tp.o.
hőmérsékleteknél), a fűtővíz hőmérsékleténél és a levegő mennyiségénél Vc2 leolvasható a fűtőtest
teljesítménye.
- A fűtőtest leolvasott teljesítménye ebben az elsődleges megközelítésben alacsonyabb lesz, mint az egész
hőveszteség (transzmisszió+szellőztetés). Ezek után szükséges a számítási eljárás megismétlése a fűtő
levegő mennyiségének nagyobb Vc2 értékével. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg a fűtőteljesítmény
nem lesz azonos a teljes hőveszteség értékével. Azért kell alkalmazni az ilyen iterációs eljárást, mert az
értékeket nem lehet explicit módon kifejezni.
- Utolsó lépésként a fűtőlevegő Vc2 mennyiségének kiszámított értéké össze kell hasonlítani a 10-1. sz.
grafikonról leolvasott értékkel. A rendszer tervezéséhez a nagyobbik értéket kell felhasználni.
Megjegyzés: A számítás mintapéldánya - lásd az ATREA további anyagaiban, vagy kérésre megkapható.
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11.6 A családi medencék szellőzető légvezeték nyomvonal tervezésének alapelvei
11.61 A légtechnikai rendszer koncepciója
Ezek az elvek a Cseh Köztársaság területén, az utóbbi évek során, újonnan építet, vagy átépített medencék
egész soránál szerzett tapasztalatokat tükrözik:
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5

11.6.6
11.6.7
11.6.8
11.6.9
11.6.10

Biztosítani kell a medence egész terének alapos és egyenletes szellőztetését, kizárva a szellőzetlen
sarkokat és szektorokat, amelyekben fennáll a kondenzáció veszélye.
Biztosítani a meleg és száraz - alacsony nedvességtartalmú - levegő elvezetését az üvegezett falakhoz és
ablakokhoz, az áramlás megfelelő sebességével és hatótávolságával az üvegfal egész hosszában.
A medence egész terét állandó depresszió alatt (kb. 95%) kell tartani a légtechnika segítségével, ezzel
kizárva annak kockázatát, hogy a pára átszökjön a szomszédos terekbe, esetleg a meghibásodott
páratömítéseken át az épület szerkezetébe.
A mennyezet alatti légtechnikai vezetékeket a medence terében következetesen rozsdamentes acél vagy
műanyag, esetleg alumínium köpenyes poliuretánból fehér bevonatú, vagy KGB rétegű csővel kell
megoldani, (a komplikált hozzáférhetőség miatt) szabályozásmentes sugárfúvókákkal vagy résbefúvókkal.
A medencetér padlójába épített vezetékeket következetesen rozsdamentes acélból vagy műanyagból
kell megoldani, biztosítani kell tökéletes víztömörségüket, lejteniük kell a kondenzátum gyűjtő felé,
hozzáférhetést kell biztosítani a tisztítás miatt, tökéletes hőszigeteléssel kell ellátni és meggátolni a
vízbejutását a padlóról. Tekintettel a hosszú idejű üzemeltetéssel járó problémákra, ezt a megoldást mindig
és alaposan meg kell fontolni.
Sosem szabad áthatolni a medencetér párazáró rétegén, a külső környezethez kapcsolódó beszívó és
kifúvó elemek (e1, i2) kivételével, de ezek esetében tökéletesen kell csatlakoznia páragát rétegnek
légtechnikai idomokra!!!
Az elszívást központilag kell megoldani az ablakfelületekkel ellentétes oldalon, a mennyezet alatt; nagyobb
medencék esetében 2-3 elszívási pont szükséges. Az anyaguk rozsdamentes acél, műanyag vagy
alumínium.
abban az esetben, ha WC vagy zuhanyozó helyiségekből nem történik elszívás, akkor megengedhető az
elszívott (i1) és a keringtetett (c1) levegő közös vezetékben való vezetése, és újra szétágaztatása
közvetlenül az egységbe történő belépés előtt.
Kis méretű medenceterek esetében, pl. egy ablakkal rendelkező vagy alagsori, lehetőség van a központi
sugárfúvókás légvezeték alkalmazására (állítható fúvókákkal).
következetesen el kell választani a medence légtechnikai rendszerét a családi ház rendszerétől, beleértve a
frisslevegő oldali és kifúvó oldali csővezetékeket is, hogy ne kerülhessen sor visszaáramlásra (a
visszacsapó szelepek nem garantálnak folyamatos hibátlan működést).

11.7 A családi medencék vezetékeihez és levegő elosztásához használatos anyagok
Friss levegő vezetékei e1:
- ugyanolyan standard elemek használatosak, mint a családi házak meleglevegős fűtésénél
- az egység elé ajánlatos beépíteni egy mozgatómotorral ellátott elzáró csappantyút; a biztonság fokozására a
berendezést ki lehet egészíteni LF-230 típusú rugóvisszatérítésű szervomotorral
A keringetett levegő és a friss levegő c2 vezetékei:
- a műszaki helyiség csővezetékei Sonoflex
- a medencetér csővezetékei: rozsdamentes acél, műanyag, köpenyes poliuretán
- elosztó elemek, nagy hatótávolságú sugárfúvókák, amelyek a medence üvegezett falát hivatottak levegővel
fúvatni, hatótávolságuk kb. 7m; nem kell az üvegezett részek fölé levegőt vezetni
A keringetett levegő c1 befúvása:
- a műszaki helyiség csővezetékei Isoflex
- a medencetér csővezetékei: rozsdamentes acél, műanyag, köpenyes poliuretán
- a katalógus szerinti rácsozatok (megállapodás alapján atipikus méretekkel is)
Az elszívott levegő i1 elvezetése:
- a műszaki helyiség csővezetékei Isoflex
- a medencetér csővezetékei: rozsdamentes acél, műanyag, köpenyes poliuretán
- rácsozatok a szállító katalógusa szerint
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Az elszívott levegő i2 kifúvása:
- Isoflex csővezetéken át a műszaki helyiségben, a külső falszerkezeten azonos keresztmetszetű,
rozsdamentes, vagy műanyag csövön át, amelynek a végére VKS típusú kifúvó idom kerül (mivel lehetőség
van kondenzátum képződésére a kifúvató vezetékben, és annak lecsurgására a falon, az esetben, ha
standard elemek vagy zsaluk kerülnek felhasználásra a homlokzaton való átjutáshoz).

11.8 A vezetékek nyomásveszteségeinek kiszámítása
A keringetett és a friss levegő vezetékeinek nyomásvesztesége, beleértve a végidomok és a szabályozó
rácsozatok, az esővédő zsaluk stb. veszteségeit, nem lépheti túl az egyes prospektusokban szereplő
teljesítménygrafikonokban feltüntetett értékeket.
Ami azt jelenti, hogy a „c2 leghosszabb keringető ág a legnagyobb számú közbeiktatott ellenállással” +”a
frisslevegő e1 bemeneti vezetéke”, vagy ha a legnagyobb nyomásveszteség a „c1 keringető ágon” =
legnagyobb megengedhető nyomásveszteség, lásd a prospektusokban szereplő teljesítmény grafikonokat (a
frisslevegő belépő vezetékének e1 nyomásveszteségét nem szabad hozzáadni a keringető ág c1
nyomásveszteségéhez). A bevezetett e1 levegőmennyiséget a téli szezonra kell kiszámítani, az egység 2.sz.
üzemállapotára, tehát Ve1 = Vi1 [m3/h]. A nyári idényben, az 5.sz. üzemállapotban, a hővisszanyerő by-pass
zsaluja automatikusan kinyit.
Az elszívott levegő i1+ i2 nyomásvesztesége, beleértve végelemek (tányérszelepek), esővédő zsaluk stb.,
okozta veszteségeket is, nem lépheti túl az egyes prospektusokban közölt teljesítmény grafikonokban szereplő
értékeket.
Az ATREA által gyártott komponensek nyomás-veszteségeinek diagramjai az elemkatalógusban találhatók.
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11.9 A medencék szellőztetésének megoldási lehetőségei
11.91 Első változat

11.9.1 A légtechnikai rendszer leírása
- a fűtő és szellőztető levegő (c2) rozsdamentes csővezetéken vezetve a medencecsarnok mennyezete alatt
(az anyagát a medence üzemi feltételeihez mérten kell megválasztani). Az ablakok felé irányuló befúvók a
csővezetéken készített DN25mm-es nyílásokkal vannak megoldva. A nyílások méretezésénél és számának
3
meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy egy DN25mm nyílás, kb.6 m /h levegő befúvására alkalmas (ami
3,3 m/s áramlási sebességnek felel meg). A nyílások tengelytávolsága 75mm (tehát kb. 26,6 db nyílás
3
folyóméterenként, ami kb. 160m /h befújt levegőt jelent). A nyílások 30°-kal vannak elfordítva a csővezeték
függőleges tengelye mentén az ablakok felé.
- az elszívott levegő (i1) és a keringetett levegő (c1) elvezetése alumínium rácsokon át történik, amelyek a
mennyezet alatt, a zuhanyozó falán kerültek elhelyezésre a medence átellenes oldalán, figyelembe véve a
levegő bevezetéseit.

11.92 Második változat

11.9.2 A légtechnikai rendszer leírása
- a fűtő és szellőztető levegő (c2) köpenyes poliuretánból készült csővezetéken vezetve a medencecsarnok
mennyezete alatt, ami impregnált felületű gipszkartonnal került elburkolásra. A medence túloldalán lévő
ablakok felé történő levegőáramlás nagy hatótávolságú (5-7m) sugárfúvókák segítségével van megoldva,
amelyek a légvezetékbe kerültek beépítésre. A levegő a mennyezet alatt áramlik és az ablakok mentén halad
lefelé. A légáramlat gátolja a nedvesség kondenzálódását az ablakokon.
- az elszívott levegő (i1) és a keringetett levegő (c1) elvezetése alumínium rácsokon át történik, amelyek
közvetlenül a befújt levegő vezetékei (c2) alatt helyezkednek el.
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meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

A fűtővíz mennyisége Q=0,65m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 8 kPa, a fűtőkalorifer előtti hőmérséklet = 18°C
fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-2.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a DUPLEX RDH egység a
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 18°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

10-3.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete t c2 [°C] a DUPLEX RDH egységeknél

A fűtővíz mennyisége Q=0,65m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 8 kPa, a fűtőkalorifer előtti hőmérséklet = 22°C
fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-4.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a DUPLEX RDH egység a
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 22°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-5.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete t c2 [°C] a DUPLEX RDH egységeknél
28. oldal (összesen 29)

meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

A fűtővíz mennyisége Q=0,65m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 8 kPa, a fűtőkalorifer előtti hőmérséklet = 25°C
fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-6.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a DUPLEX RDH egység a
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 25°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

meleglevegővel fűtött rész
hőveszteségei [kW]

10-7.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete t c2 [°C] a DUPLEX RDH egységeknél

A fűtővíz mennyisége Q=0,65m3/h, a fűtőkalorifer nyomásesése a vízoldalon 8 kPa, a fűtőkalorifer előtti hőmérséklet = 30°C
fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-8.sz. ábra: fűtőteljesítmény Qö = a meleglevegővel fűtött rész hőveszteségei [kW] a DUPLEX RDH egység a
fűtővíz hőmérsékletének függvényében
A belépő levegő hőmérséklet = 30°C

helyiségbe belépő levegő
hőmérséklete tc2 [°C]

fűtővíz 30°C
fűtővíz 35°C
fűtővíz 40°C
fűtővíz 45°C
fűtővíz 50°C
fűtővíz 55°C
fűtővíz 60°C

légtérfogatáram [m3/h]

10-9.sz. ábra: a helyiségbe belépő levegő hőmérséklete t c2 [°C] a DUPLEX RDH egységeknél
29. oldal (összesen 29)

