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A NAPKOLLEKTOROK, H İSZIVATTYÚK, 
KAZÁNOK , ÉS A FŐTÉSRENDSZEREK 
KAPCSOLATA 
 
Az elızı számban olvashat-
tunk a megújuló energiát 
felhasználó termékekrıl. 
Most azokat kiegészítve a 
kazánokkal, szeretnék né-
hány lehetıséget felvázolni 
az energiatermelık és a ter-
vezett, vagy már mőködı, 
melegvízkészítı- és főtés-
rendszerek kapcsolatára. 

Alapelvek 

Napjaink egyre dinamiku-
sabban növekvı költségté-
nyezıje a megvásárolandó 
energia. Ennek optimalizá-
lását 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 épü-
letek „energiapasszusát”. 
Ennek egyik fontos eleme a 
házak szigetelése. Ezzel 
rengeteg energiát spórolha-
tunk meg, miközben a kör-
nyezetünket is kevésbé ter-
heljük. 
Törekedjünk a megújuló 
energia felhasználására, hi-
szen az üzemeltetési költsé-
geink lényegesen alatta ma-
radhatnak a hagyományos 
energiával mőködı rendsze-
rekhez képest és a környe-
zetünket 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 köz-
vetlenül illeszthetık a ma-
gasabb hımérséklető (pl. 
radiátoros) főtési rendsze-
rekhez. Ha alacsonyhımér-
séklető (pl. padló-, fal-, 
mennyezetfőtés) a rendszer, 
akkor érdemesebb egy főté-
si puffer-tartályt beiktatni a 
kazán és a főtés közé. 
A kondenzációs gázkazá-
nok magas hatásfokát ala-
csony 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 számolha-
tunk megtérülési idıvel! 

Hıszivattyúk 

A talajvíz, vagy a talaj hıjét 
hasznosító, tiszta energiával 
mőködı, hıszivattyúk na-
gyon jó hatásfokát kizáró-
lag alacsony hımérséklető 
üzem esetén tudjuk elérni. 
Szerencsés esetben megfe-
lelıen méretezett puffer-
tárolóban tárolhatjuk az éj-
szakai árammal „meghaj-
tott” hıszivattyúnkkal elı-
állított hımennyiséget, me-
lyet szükség esetén a főtés-
rendszer fel tud használni. 
Ebben az esetben számítha-
tunk kedvezı megtérülési 
idıvel. 
Napkollektorok 

A hagyományos sík-
kollektorokat elsısorban a 
használati melegvíz elıállí-
tására használhatjuk. Meg-

felelı mennyiségő kollektor 
esetén jól méretezett ala-
csony üzemő főtéshez puf-
fer-tartállyal kapcsolhatók. 
A vákuumcsöves napkol-
lektorok egyszerőbb tele-
píthetıségük mellett lénye-
gesen magasabb éves ener-
gia hozammal rendelkez-
nek, mint hagyományos 
„kollégáik”. A síkkollekto-
rokkal szemben télen jelen-
tıs energiatermelésre képe-
sek, sıt akár radiátoros fő-
tés esetén is jó hatásfokkal 
alkalmazhatók. 
Mára a két kollektorfajta 
közötti árkülönbség annyira 
lecsökkent, hogy az esetek 
zömében érdemesebb a vá-
kuumcsöves napkollektort 
választani. 

Főtési rendszerek 

Új építés esetén mindenfé-
leképpen, de nagyarányú 
felújítás esetén is a legjobb 
választás a hıszivattyú, 
napkollektor, puffer-tartály 
és a fal-, mennyezet-, pad-
lófőtés, vagy ezek kombi-
nációját megvalósítani. En-
nél kedvezıbb üzemelési 
költségeket csak szezonális 
tároló és napkollektorok se-
gítségével érhetünk el, ami-
kor nyáron eltároljuk a tel-
jes főtési szezonra szüksé-

ges hımennyiséget egy jól 
szigetelt föld alatti tartály-
ba. Ennek beruházási költ-
ségei azonban jelenleg még 
meglehetısen magasak. 
Gazdaságos beruházási 
költségő radiátoros főtés ki-
alakítása esetén javaslom a 
faelgázosító kazán alkalma-
zását, melyet célszerő puf-
fer-tartállyal és napkollek-
torral kiegészíteni. 

Melegvíz készítés 

Lehetıleg tárolós rendszert 
alakítsunk ki, melyet az év 
nagy részében napkollektor-
ral főthetünk. 
Meglévı villanybojlereink 
is alkalmasak lehetnek nap-
energiával, vagy más ener-
giahordozóval történı me-
legvíz elıállítására és táro-
lására. 

Javaslom, hogy ami a be-
tonba, falakba kerül, vala-
mint a késıbbi üzemeltetési 
költségeket jelentısen befo-
lyásolja, az legyen profi. 
Minden más egyszerőbben 
cserélhetı. 
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