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A NAPKOLLEKTOROK, H İSZIVATTYÚK, 
KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK, ÉS A 
HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ TÉVHITEK  
Az elızı számokban olvas-
hattunk a fenti termékekrıl. 
Most azokhoz kapcsolódó 
tévhitekrıl szeretnék né-
hány szót szólni. 

Alapelv 

Spóroljunk, de ésszerően és 
átgondoltan mind a beruhá-
zásnál, mind az üzemelte-
tésnél. 
Sajnos még a manapság 
épült, vagy épülı épületek 
esetén sem beszélhetünk ar-
ról, hogy a tervezés és kivi-
telezés során a szükségesnél 
(építési hatóság által elıírt) 
nagyobb mértékben gon-
doskodnánk a hıszigetelés-
rıl, pedig a legnagyobb 
energia-megtakarítást így 
érhetjük el. Ez a többlet be-
ruházás nem csak az üze-
meltetés során térül meg, 
hanem már az építkezés so-
rán is, hiszen nem kell ak-
kora hıveszteséggel szá-
molnunk. Értelemszerően 
kisebb teljesítményő kazán, 
vagy hıszivattyú, kevesebb 
csı, stb. kell a hıszükséglet 
kielégítésére. Tehát elıször 
szigeteljünk, aztán tekint-
sük át az új szigetelés utáni 
hıveszteség ismeretében a 
lehetıségeinket. 

Tévhitek és cáfolatok: 
- kondenzációs gázka-
zán 

A radiátoros főtés gazdasá-
gos kiépítés esetén 99,9%-
ban nem teszi lehetıvé az 
alacsony hımérséklető üze-
met (40/30 °C). 
A kondenzációs gázkazá-
nok magas hatásfokát ala-
csony hımérséklető üzem 

esetén tudjuk kihasználni. 
Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a gáz ára egyre inkább 
emelkedik, ezért kazánok 
esetén soha nem számolha-
tunk megtérülési idıvel! 

- hıszivattyúk 

A hıszivattyúk szintén nem 
alkalmasak radiátoros főtés 
ellátására, mivel optimális 
üzemi viszonyait a 35 – 25 
°C hımérséklető főtıvíz 
esetén tudjuk szavatolni.  
A megtérülési idırıl: 
A jelenleg még érvényben 
lévı, erısen támogatott gáz 
árakkal összevetve a hıszi-
vattyúk üzemeltetési költ-
ségeit, a következıket álla-
píthatjuk meg: 
Lakossági gázár 2006 janu-
ár 18-tól:  
1500 m3-ig: 46,44Ft (35,4% 
ártámogatás) 
1500 és 3000 m3 között: 
51,50 Ft (28,4 % ártámoga-
tás) 
3000 m3 felett: 
67,15 Ft (6,6 % ártámoga-
tás) 
A földgázból nyert főtı-
energia ára, Ft/kWh ( 85 % 
kazánhatásfokot feltételez-
ve): 
1500 m3 alatt: 4,18Ft/ kWh 
3000 m3-ig: 4,64 Ft / kWh 
3000 m3 felett: 6,05Ft/ kWh 
Hıszivattyúról nyert főtı-
energia ára, Ft/kWh (4-es 
rendszer COP-t feltételez-
ve): 
Nappali áramról:  
33,60 / 4 = 8,40 Ft / kWh 
Csúcskizárt áramról: 
17,16 / 4 = 4,29 Ft / kWh 
 
A számok önmagukért be-
szélnek. 

- napkollektorok 
Néhány napkollektor al-
kalmazásával megoldhatjuk 
a melegvíz, főtés teljes ki-
váltását. Ezt a tévhitet is 
szeretném megcáfolni. A 
hagyományos kollektorokat 
elsısorban a használati me-
legvíz elıállítására használ-
hatjuk. Nagy felület esetén 
alkalmazhatók csak ala-
csonyhımérséklető főtésrá-
segítésre, szerkezeti felépí-
tésük miatt.  
A vákuumcsöves napkol-
lektorok lényegesen maga-
sabb éves energia hozam-
mal rendelkeznek, mint ha-
gyományos „kollégáik”. A 
síkkollektorokkal szemben 
télen jelentıs energiaterme-
lésre képesek, sıt akár radi-
átoros főtés esetén is jó ha-
tásfokkal alkalmazhatók, 
azonban itt is aránylag nagy 
felületben kell gondolkodni. 

Valóban lehetséges teljesen 
kiváltani napkollektorokkal 
minden más energiát a főtés 
és melegvíz készítésnél, 
azonban ehhez nagymérető 
(100-200 m3) szezonális tá-
rolóra és hatalmas felületre 
van szükség, ahová a kol-
lektorok elhelyezhetık. 
Összegzés 

1. Elsıdleges feladat a meg-
felelı szigetelés kialakítása. 

2. Meglévı, vagy tervezett 
főtésrendszerhez kell kivá-
lasztani a megfelelı 
hıtermelıt. 

3. Kérjék megbízható refe-
renciával rendelkezı szak-
ember tanácsát, tervezését. 

Kérdezze cikkírónkat: 
Mazsaroff Miklós 
30/9462-303 
epuletgepeszet@mazsaroff.hu 
www.mazsaroff.hu 

 

 


