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ENERGIA FELHASZNÁLÁS RACIONALIZÁLÁSA, AZAZ FŐTENI KELL, DE NEM
MINDEGY, HOGY HOGYAN ÉS MIVEL
Az elızı számokban olvashattunk termékekrıl, melyek a főtés és melegvíz készítés feladatát oldják meg.
Most ezen termékek felhasználási korlátait is figyelembe véve megvizsgáljuk
a spórolás lehetıségeit.

Alapelv
Az egyik legfontosabb dolog, hogy elıször is a házunk szigetelése megfelelı
legyen. Idéznék a 2006 júniusi számból:
„Sajnos még a manapság
épült, vagy épülı épületek
esetén sem beszélhetünk arról, hogy a tervezés és kivitelezés során a szükségesnél
(építési hatóság által elıírt)
nagyobb mértékben gondoskodnánk a hıszigetelésrıl, pedig a legnagyobb
energia-megtakarítást így
érhetjük el. Ez a többlet beruházás nem csak az üzemeltetés során térül meg,
hanem már az építkezés során is, hiszen nem kell akkora hıveszteséggel számolnunk. Értelemszerően
kisebb teljesítményő kazán,
vagy hıszivattyú, kevesebb
csı, stb. kell a hıszükséglet
kielégítésére. Tehát elıször
szigeteljünk, aztán tekintsük át az új, szigetelés utáni
hıveszteség ismeretében a
lehetıségeinket.”

Épülı házak esetén
A telek adta lehetıségeket
meg kell vizsgálni. Amenynyiben lehetséges akkor érdemes alacsonyhımérséklető üzemő (padló- fal- és
mennyezetfőtés) hıszivatytyús rendszert kiépíteni,

melyet napkollektorok "bevetésével" még kedvezıbb
üzemre lehet bírni. És az
sem elhanyagolandó, hogy
így az épület akár teljes
nyári hőtése is megoldható!
Ha nincs lehetıség hıszivattyú alkalmazására, akkor
is próbáljunk meg megmaradni a megújuló energiák
alkalmazása mellett. Kis
odafigyeléssel egy faelgázosító kazánt is üzemeltethetünk.
A megújuló energiák alkalmazása mellett több érv
is szól. Például környezetvédelem, kedvezı üzemeltetési költségek (jól tervezett és kivitelezett rendszer
esetén), a meglévı gáz
készletek rohamos csökkenése (kb. 10 évre elegendı
a földtanilag gazdaságosan
kitermelhetı mennyiség) és
nagymértékő drágulása (nálunk 101 Ft/m3, Ausztriában
226 Ft/m3!!!), valamint figyelembe kell vennünk azt
is, hogy az épületbe bevezetésre kerülı gáz egy olcsóbb gázkazánnal, tervezéssel, közmő-hozzájárulással, szerelési anyaggal és
kivitelezési díjjal könnyedén elérheti akár a fél millió
forintot is!
Nem szabad elfelejtenünk,
hogy a gáz ára egyre inkább
emelkedik, ezért kazánok
esetén soha nem számolhatunk megtérülési idıvel!

Meglévı épületek esetén
A meglévı főtésrendszer
vizsgálatát követıen nagy
valószínőséggel a következı lehetıségeink adódnak a

gázszámlánk csökkentésére:
- ha alacsonyhımérséklető
üzemünk van, akkor szóba
jöhet a hıszivattyú alkalmazásával akár a gáz teljes
kiváltása is.
- radiátoros üzem esetén faelgázosító kazán és puffertartály lehet egy jó megoldás.
A napkollektorok alkalmazása minden esetben nagyon szerencsés lehetıség,
hiszen az egyedüli olyan
beruházás, amely esetén
gyakorlatilag csak a beruházási költségünk van és
utána „ingyen” termel. Ha
főtésrásegítést is szeretnénk
a napkollektorokkal, akkor
érdemes
vákuumcsöves
napkollektorokat telepíttetni
hozzáértı és megfelelı referenciával rendelkezı vállalkozóval.

Néhány elgondolkodtató szám:
2007. januártól érvényben
lévı gáz árral összevetve a
hıszivattyúk üzemeltetési
költségeit, a következıket
állapíthatjuk meg:
Lakossági gázár :
101 Ft/ m3, ami 85 %-os
kazánhatásfokot figyelembe
véve 9,09 Ft/kWh energiaárat jelent.
Hıszivattyúról nyert főtıenergia ára, Ft/kWh (4-es
rendszer hatásfokot feltételezve):
Nappali áramról:
37 / 4 = 9,25 Ft / kWh
Csúcskizárt áramról:
19 / 4 = 4,75 Ft / kWh
A számok önmagukért beszélnek.

Összegezve:
- A legfontosabb, hogy
megfelelıen szigetelt legyen a házunk.
- Vizsgáltassuk meg meglévı rendszerünket és kérjük
szükség esetén az épületgépészeti tervek elkészítését,
de mindenféleképpen hozzáértı és referenciával rendelkezı szakember véleményét, tanácsát és ajánlatát.
- Új építés esetén terveztessük meg főtési rendszerünket, lehetıleg alacsonyhımérséklető üzemre.
- Alkalmazzunk megfelelıen méretezett, megújuló
energiát felhasználó berendezéseket (vákuumcsöves
napkollektor, hıszivattyú,
faelgázosító kazán).
- Figyeljünk az energia felhasználásunkra,
hiszen
minden egyes °C amivel
csökkentjük a helység hımérsékletét 5-6 % energia
megtakarítást jelent.

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

Napkollektorok, hıszivatytyúk, faelgázosító kazánok
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