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A NAPKOLLEKTOROK, HİSZIVATTYÚK,
KAZÁNOK , ÉS A FŐTÉSRENDSZEREK
KAPCSOLATA
Az elızı számban olvashattunk a megújuló energiát
felhasználó
termékekrıl.
Most azokat kiegészítve a
kazánokkal, szeretnék néhány lehetıséget felvázolni
az energiatermelık és a tervezett, vagy már mőködı,
melegvízkészítı- és főtésrendszerek kapcsolatára.

Alapelvek
Napjaink egyre dinamikusabban növekvı költségtényezıje a megvásárolandó
energia. Ennek optimalizálását kell elérnünk, ezért
függetlenül a kiválasztott
rendszertıl, mindenekelıtt
terveztessük meg az épület
főtését és vízellátását.
Nem lehet elmennünk az
Uniós ajánlások mellett
sem, hiszen elıbb, vagy
utóbb, de bevezetik az épületek
„energiapasszusát”.
Ennek egyik fontos eleme a
házak szigetelése. Ezzel
rengeteg energiát spórolhatunk meg, miközben a környezetünket is kevésbé terheljük.
Törekedjünk a megújuló
energia felhasználására, hiszen az üzemeltetési költségeink lényegesen alatta maradhatnak a hagyományos
energiával mőködı rendszerekhez képest és a környezetünket is óvjuk. Meglévı,
már mőködı rendszereknél
is érdemes megvizsgálnunk
a lehetıségeinket, hiszen a
gáznak, mint a leginkább
elterjedt energiahordozónak
az ára biztosan nem fog
csökkenni.

Kazánok
A vegyestüzeléső kazánok,
valamint a gázkazánok közvetlenül illeszthetık a magasabb hımérséklető (pl.
radiátoros) főtési rendszerekhez. Ha alacsonyhımérséklető (pl. padló-, fal-,
mennyezetfőtés) a rendszer,
akkor érdemesebb egy főtési puffer-tartályt beiktatni a
kazán és a főtés közé.
A kondenzációs gázkazánok magas hatásfokát alacsony hımérséklető üzem
esetén tudjuk kihasználni.
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a gáz-, de a fa, vagy
szén ára egyre inkább
emelkedik, ezért kazánok
esetén soha nem számolhatunk megtérülési idıvel!

felelı mennyiségő kollektor
esetén jól méretezett alacsony üzemő főtéshez puffer-tartállyal kapcsolhatók.
A vákuumcsöves napkollektorok egyszerőbb telepíthetıségük mellett lényegesen magasabb éves energia hozammal rendelkeznek, mint hagyományos
„kollégáik”. A síkkollektorokkal szemben télen jelentıs energiatermelésre képesek, sıt akár radiátoros főtés esetén is jó hatásfokkal
alkalmazhatók.
Mára a két kollektorfajta
közötti árkülönbség annyira
lecsökkent, hogy az esetek
zömében érdemesebb a vákuumcsöves napkollektort
választani.

Főtési rendszerek
Hıszivattyúk
A talajvíz, vagy a talaj hıjét
hasznosító, tiszta energiával
mőködı, hıszivattyúk nagyon jó hatásfokát kizárólag alacsony hımérséklető
üzem esetén tudjuk elérni.
Szerencsés esetben megfelelıen méretezett puffertárolóban tárolhatjuk az éjszakai árammal „meghajtott” hıszivattyúnkkal elıállított hımennyiséget, melyet szükség esetén a főtésrendszer fel tud használni.
Ebben az esetben számíthatunk kedvezı megtérülési
idıvel.

Napkollektorok
A
hagyományos
síkkollektorokat elsısorban a
használati melegvíz elıállítására használhatjuk. Meg-

Új építés esetén mindenféleképpen, de nagyarányú
felújítás esetén is a legjobb
választás a hıszivattyú,
napkollektor, puffer-tartály
és a fal-, mennyezet-, padlófőtés, vagy ezek kombinációját megvalósítani. Ennél kedvezıbb üzemelési
költségeket csak szezonális
tároló és napkollektorok segítségével érhetünk el, amikor nyáron eltároljuk a teljes főtési szezonra szüksé-

ges hımennyiséget egy jól
szigetelt föld alatti tartályba. Ennek beruházási költségei azonban jelenleg még
meglehetısen magasak.
Gazdaságos
beruházási
költségő radiátoros főtés kialakítása esetén javaslom a
faelgázosító kazán alkalmazását, melyet célszerő puffer-tartállyal és napkollektorral kiegészíteni.

Melegvíz készítés
Lehetıleg tárolós rendszert
alakítsunk ki, melyet az év
nagy részében napkollektorral főthetünk.
Meglévı villanybojlereink
is alkalmasak lehetnek napenergiával, vagy más energiahordozóval történı melegvíz elıállítására és tárolására.

Javaslom, hogy ami a betonba, falakba kerül, valamint a késıbbi üzemeltetési
költségeket jelentısen befolyásolja, az legyen profi.
Minden más egyszerőbben
cserélhetı.
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