
Meglévő rendszerek: 
 
Mennyibe kerül? 
 
Az itt található tanácsok legtöbbje nem kerül semmibe, de elősegíti meglévő rendszerének hatékony 
működését. Tanácsos fűtési rendszeréhez olyan berendezéseket beszerezni, mint például a szabályozó egység 
vagy a csőszigetelés, amelyekkel javíthatja a rendszer teljesítményét. 
 

Fűtési szabályozó rendszer 
A chronotermosztátok és termosztatikus szelepek ára elhanyagolható a velük elérhető megtakarításhoz 
képest. A zónaszabályozó vezérlő ára kicsit magasabb, attól függően, hogy hány kört kell irányítania. A 
digitális chronotermosztát ára körülbelül 80 euró. 
 
Csőszigetelés  
A befektetés költsége általában igen kicsi és többszörösen megtérül az elért energiamegtakarítással. A 
30-mm átmérőjű hűtött forma ára 3,8 euró méterenként.  

 
Miért érdemes alkalmazni?  
 
A meglévő fűtési rendszer hatékonnyá tételével jelentős energia és gazdasági megtakarítást érhet el a komfort 
és kényelem csökkenése nélkül. A különböző berendezések előnyeiről az alábbiakban olvashat. 
 

A fűtési rendszerek szabályozása 
A chronotermosztáttal vagy termosztatikus szeleppel végzett irányítás és szabályozás biztosítja, hogy a 
fűtési és hűtési rendszerek akkor működjenek, amikor arra szükség van. Ezzel javítható a komfort és 
20%-os energiamegtakarítás érhető el. A korszerű szabályozó berendezések viszonylag olcsón 
beszerelhetők a meglévő fűtési rendszerekbe, és rövid időn belül megtérül az áruk. 
 
Szigetelő rendszerek  
A megfelelő szigetelés jelentősen csökkenti az energiaveszteségeket, ami energia- és 
pénzmegtakarítást jelent rövid megtérülési idővel. Például, ha egy 40 méteres csőszakaszt (21 mm-es 
átmérőjű) elhelyeznek a szabad ég alatt 30 mm vastag szigeteléssel, az ára 152 euró lesz, az éves 
megtakarítás pedig 190 euró. 

 
Mi a teendő? 
 
Javaslatok fűtési rendszerek hatékony működtetéséhez 
 

• Az épület tulajdonságának megfelelő hőmérsékletet állítsa be (20°C körül). A nagyobb hőmérsékletek 
több energiát igényelnek és nem javítják a hőérzeti komfortot. Alakítson ki a helyes hőmérsékleti érték 
tartását biztosító szabályozó rendszert (termosztátok). Vegye figyelembe, hogy 20°C fölött minden 
egyes Celsius fokkal 5-7% energiát használ el feleslegesen. 

• Ha lehetséges, zónás szabályozást alakítson ki, hogy elkerülhesse a nem tartózkodási zónák fűtését 
(folyosók, raktárak). A hőt az égtájnak, szigetelésnek stb. megfelelően vezesse. Ha az épület 
szigetelése nem megfelelő, hő- és pénzveszteség lép fel. Ügyeljen az ajtók, ablakok használatára. 
Alkalmazzon kettős üvegezésű ablakot és szigetelje a réseket.  

• A légfűtéses rendszereknél a távozó levegő egy részét érdemes visszakeringtetni aktívszenes 
szűrőkön keresztül, amelyek megtisztítják a levegőt. 

• Szigetelje a kazánokat és tárolótartályokat, csővezetékeket, szelepeket és minden más berendezést, 
amely fűtőközeget szállít. 

• Időről időre ellenőrizze fűtési rendszerét, különös tekintettel az égőkre. A helyes karbantartással a teljes 
tüzelőanyag-felhasználás 5%-át meg lehet takarítani és csökkenteni lehet a szennyezőanyag-
kibocsátást. 

 



Új rendszerek 
 
Mennyibe fog kerülni?  
 
Ha le akarja cserélni vagy fel akarja újítani régi berendezéseit, a költségek a következő tulajdonságok szerint 
változnak: a beépített fűtési rendszer és a hőleadó rendszer típusa és további berendezések (mérők, 
szabályozók) megléte. 
 

A fűtési rendszer típusai 
Egy új fűtési rendszer kialakítása nem kis befektetés, ezért a korábban fellépő igények átvizsgálása 
után tanulmányozni kell az elérhető megoldásokat. Általában elmondható, hogy a tárolós elektromos 
fűtési rendszerek nagyobb befektetést igényelnek, mint a hagyományos fűtési rendszerek vagy az 
átfolyós rendszerű elektromos fűtések. A hőszivattyú körülbelül 20%-al drágább, mint egy 
klímatechnikai rendszer, viszont az energiahatékonysága sokkal nagyobb, amikor a helyiség fűtésére 
használják. 
 
Hőleadó rendszer 
A padlófűtés telepítése drágább, mint a radiátorok vagy fan-coilok beszerelése, ezért alkalmazása csak 
új vagy felújított épület esetében elfogadható. 
 
Független mérők elhelyezése központi fűtéses rendszereknél 
A hőmennyiségmérőket az egyes felhasználói egységek belépési csonkjánál kell elhelyezni 
(lakásonként, területenként, osztályonként stb.). A szabályozórendszerek (termosztatikus szelepek) 
segítségével szabályozni lehet az energiafelhasználást. Az ilyen rendszerek telepítési költsége 300 
euró. 
 

 
Miért érdemes alkalmazni? 
 
A megfelelő fűtési rendszer kiválasztásával pénzt és energiát lehet megtakarítani. Alább a szokványos 
megoldások előnyeit tekintjük át, mint például az éjszakai hőtárolók, hőszivattyúk, padlófűtések és a független 
mérők távfűtés esetén. 
 

A fűtési rendszer típusai 
Az éjszakai hőtárolós elektromos fűtőberendezések csökkenthetik a költségeket az olcsóbb villamos 
energia miatt. Ez azonban nem jár energiamegtakarítással (Spanyolországban viszont a megtakarítás 
elérheti akár az 55%-ot is). Ezeknek a készülékeknek jó a hatásfokuk, könnyű az üzembehelyezésük és 
a karbantartási költségek nagyon alacsonyak. A hőszivattyú fő előnye az, hogy több energiát ad le, mint 
amennyit felhasznál. Ez a látszólagos ellentmondás abból adódik, hogy a berendezés szabad energiát 
von el külső forrásokból (melegvíz, levegő). Télen a fogyasztása akár fele is lehet a hagyományos 
fűtési rendszerekhez képest. Nyáron a klímatechnikai berendezésekhez hasonló fogyasztással 
rendelkezik. 
 
Hőleadó rendszer  
A padlófűtés előnye az egyenletes hőleadás, az optimális páratartalom és az egyenletes 
hőmérsékleteloszlás biztosítása a helyiségben. Ez 20-30%-os energiamegtakarítással jár, mert a víz 
hőmérséklet különbsége kisebb, mint a radiátorok esetében. 
 
Független mérők elhelyezése központi fűtéses rendszereknél 
Ezzel a rendszerrel minden fogyasztó saját maga választhatja meg a számára megfelelő hőmérsékletet 
és működési időket. A fogyasztó a felhasznált energiától függően különbözeti díjat fizet, továbbá egy 
kisebb fix hányadot a fűtési rendszer költségeinek fedezésére. Mivel minden egyes fogyasztó annyit 
fizet, mint amennyit felhasznál, az emberek jobban odafigyelnek és kevesebbet pazarolnak. A 
megtakarítás a teljes felhasználás 30%-át is elérheti, átlagosan 2 éves megtérülési idővel. 
 
Végül, ne feledje, hogy a hozzáállás megváltoztatásával ingyen juthat jelentős energiamegtakarításhoz.  

 



Mi a teendő?  
 
Tervezés 
Minden fűtési rendszer tervezésekor figyelembe kell venni az olyan komfortért felelős tényezőket, mint például a 
hőmérséklet, a nedvességtartalom, a levegősebesség. További információért tekintse át a “Bioklimatikus 
épületkialakítás” anyagunkat. Számos módszer létezik az épület hőigényének építési, tájolási, épületszerkezeti 
stb. szerinti ellenőrzésére, amellyel optimalizálható a fűtési rendszer mérete.  
 
Épületek fűtési hőigényeinek meghatározására alkalmas módszer 
 

Helyiségek fûtésének energiaszükséglete  
 
Fûtési foknap módszer a helyiség fûtési hõszükségletének meghatározásához 

A foknap módszer a hõszükséglet számításának egyszerûsített módszere. Akkor érdemes alkalmazni, 
ha az épületben állandók a belsõ hõmérsékletek és a hõforrások. A fûtõberendezés teljesítményének 
számításához a következõ összefüggést lehet használni, ha az épületre vonatkozó k érték (U-value) 
már ismert: 

 

Ahol: 
Ai = az épület felülete (m2) 
U = hõátviteli tényezõ (kcal/hrm2ºC) 
V = a fûtött tér térfogata (m3) 
P = fûtési teljesítmény (kcal/h) 
Tint= belsõ hõmérséklet az épületben (általában 20ºC). 
Text= az adott éghajlat legkisebb átlaghõmérséklete. 

Az elsõ tag az épület szerkezetének hõveszteségét mutatja, míg a második a szellõzéssel járó 
veszteségeket. Minden földrajzi terület hasonló foknap értékû éghajlati régiókra bontható. A hõfoknap a 
napi átlaghõmérséklet és egy adott méretezési hõmérsékletérték (amikor a hõmérséklet különbség 
pozitív) közötti különbséget mutatja egy bizonyos idõköz (általában egy év) minden napjára. 

 

Általános célú, kis benapozású helyiség esetében a méretezési hõmérséklet általában 18ºC. Ha nagy a 
napsugárzásból adódó hõfejlõdés, a méretezési hõmérséklet 15 ºC. Vannak foknapok, amelyek 25 ºC 
vagy 27 ºC-ot használnak méretezési hõmérsékletként. Madridban például egyéves idõtartam esetében 
15°C-os méretezési hõmérséklettel a foknap érték 1409,9 míg Barcelonában 655,7. Az egy bizonyos 
idõtartamra vonatkozó fûtési hõigény számítására a következõ összefüggést lehet használni: 

 

Ahol: 
P = a fenti összefüggéssel számított fûtési teljesítmény 
DD = foknap az adott idõszakra 
u = üzemi tényezõ (0 és 1 közötti érték, amely 1, ha az épületet egész nap használják, a hétvégéket is 
beleértve) 
i = üzemszüneti tényezõ (0 és 1 közötti érték, amely 1, ha az épületben egész nap tartózkodnak, a 
hétvégéket is beleértve. Tehát egy ház üzemi tényezõje 1, üzemszüneti tényezõje pedig 0,85, mert nem 
tartózkodnak az épületben egész nap. 

Ha Q ismert (kcal), ki lehet számítani, mennyi pénzt költ fûtésre: 



 

Ahol: 
Q = f ûtési hõigény (számítva fent).  
η = teljes üzemi hatásfok (szén esetében a karbantartástól és megfelelõ eloszlástól függõen 50% és 
70% közötti érték; dízel olaj és földgáz esetében 60-80%).  
LHV = Low Heating Value = a tüzelõanyag alacsony fûtõértéke (1 liter gázolajnak és 1 m3 földgáznak 
10 000 kcal a fûtõértéke, míg 1 kg szénnek körülbelül 4000 kcal).  
Pr = a tüzelõanyag ára 

A fûtési foknap számítást egyszerûsége miatt csak elsõ közelítésként szabad használni. Lépjen 
kapcsolatba szakemberrel részletes számításért. 

 
Egyre gyakrabban használnak "energia auditok"-at (vagy az ezzel megegyező "épület tanúsítások"-at) az új 
építésű épületek (az építkezés megkezdése előtt) vagy felújított épületek (a felújítás megkezdése előtt) 
termikus minőségének ellenőrzésére. Támogatási kérelmekhez ezek gyakran nélkülözhetetlenek. 
 
 
A legmegfelelőbb fűtési rendszer kiválasztása és üzembe helyezése 
 
A fűtési rendszerek típusai 
 
Fűtési rendszerek sok fajta kialakítása létezik a gyakorlatban. A leggyakrabban előforduló rendszerek 
tulajdonságai alább olvashatók. Tartsa észben ezeket a megoldási lehetőségeket, különösen ha nagyon régi a 
jelenleg használt fűtőberendezése, vagy ha klímaberendezést akar felszerelni vagy cserélni. Mielőtt döntést 
hoz, tekintse át, hogy a terv gazdaságosan valósítható-e meg. Az 1. táblázat az egyes rendszerek előnyeit és 
hátrányait foglalja össze. 
 
1. táblázat: Fűtési rendszerek 
 

Rendszer Előnyök Hátrányok 

Hagyományos kazán Olcsó és hatékony Bonyolult üzembe helyezés és 
karbantartás 

Hőszivattyú • Fűtés és légkondicionálás 
ugyanazzal a berendezéssel.  

• Háromszor jobb hatásfokú, 
mint a hagyományos 
elektromos fűtés  

• Kényelmes a fogyasztónak  

Kicsit drágább, mint a hagyományos 
rendszerek 

Villamos fűtés éjszakai 
tarifával vételezett 
árammal fűtött 
hőtárolóval  

• Idő és zóna szerint igazítható 
a hőigényekhez  

• Csökkennek a kiadások az 
éjjeli tarifa miatt  

• Könnyű működtetni és 
kényelmes a fogyasztónak 

• Drágább, mint a hagyományos 
kazánok  

• A nappali fogyasztás drágább 
lesz  

• Figyelmesen kell megtervezni  

Villamos fűtés éjszakai 
tarifa használat nélkül 

Ezt a rendszert olyan keveset használja, amennyire csak lehet. 
Nagy a villamos energia felhasználása. 

 
• Kazánnal való fűtés: További információért lásd a “Kazánok” anyagunkat 
• Villamos fűtés éjszakai hőtárolással: A villamos ellenálláson áthaladó áram hőt fejleszt, amelyet 

csúcsidőn kívül, amikor olcsóbb az áram (éjszaka), eltárol a rendszer. A tárolt hőt nappal fel lehet 
használni. A statikus tárolótartályokat részlegesen lehet szabályozni, és általában tranzit zónákban 
használják. A dinamikus tárolótartályokat nagyobb létszámmal rendelkező tartózkodási helyeknél 
alkalmazzák.  



• Hőszivattyúk: Ezek reverzibilis rendszerek, amelyek hőt vagy hűtést tudnak nyújtani viszonylag 
alacsony energiafelhasználás mellett. Új vagy felújított épületek esetében ajánlhatók. A hőszivattyúk 
kialakításukat tekintve lehetnek monoblokk berendezések, könnyen áthelyezhető berendezések, 
valamint split és multisplit egységek. A külső és belső hőforrás általában víz vagy levegő. 

• Napenergiát hasznosító rendszerek: Napkollektorokkal fedezni lehet a fűtési igény egy részét. (Lásd a 
Napenergiáról szóló fejezetet további információkért.)  

 
Ha hagyományos kazánt választ, bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő tüzelőanyagot használja. Ehhez a 
2. és 3. táblázat nyújt segítséget. 
 
2. táblázat: A tüzelőanyagok általános előnyei és hátrányai 
 

Tüzelőanyag Előnyök Hátrányok 
Gázok (földgáz, bután, 
propán...) 

• Nagyon tiszta  
• Általában jó hatásfok  
• A berendezés kisebb 

karbantartási igénye  

• Nagyobb biztonság szükséges  
• Drágább  

Folyékony tüzelőanyagok 
(tüzelőolaj...) 

• Könnyű használat és tárolás  
• Elterjedt használat  
• Elfogadható ár  

• Probléma a tisztasággal 
(különösen a tüzelőolajoknál)  

Szén (fekete- és kőszén, 
antracit) 

• Kellemes ár • Piszkos és néha szennyező  
• Nehezebb karbantartás  
• Rossz hatásfok 

Hulladékok (biomassza) • Olcsó vagy ingyenes 
(általában)  

• Más tüzelőanyag kiváltása vagy 
mennyiségének csökkentése 

• Kevésbé kiforrott technológia  
• Minden esetben külön fel kell 

mérni az igényt 

 
3. táblázat: A fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátások 
 

Tüzelőanyag 

CO2 
tonna/tonna 

olaj 
ekvivalens 

SO2 
kg/toe 

NOX 
kg/toe 

ILLÉKONY 
SZERVES 

ANYAGOK (VOC) 
kg/toe 

CO 
kg/toe 

Feketeszén 3,9 36,7 11,3 2,9 4,2 
Barnaszén 4,2 58,2 9,2 2,9 4,2 
Gázolaj 3,1 5,9 4,2 10,5 0,42 
Tüzelőolaj 3,3 51,1 8,6 5,9 0,42 
Bután, propán 2,7 0,9 2,1 18,3 0,42 
Földgáz 2,3 0,084 5,2 - 0,42 
 

Hőleadó rendszerek  

Alapvetően háromféle hőleadási módot lehet megkülönböztetni: 

• Radiátorok: Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb rendszer. Az öntöttvas radiátorok nagyobb 
hőtehetetlenséggel rendelkeznek és ellenállóbbak, mint a keményforrasztásos acél vagy alumínium 
radiátorok. A kétcsöves elosztás jobb megoldás, mint az egycsöves, mert jobb a hő eloszlása. A felületi 
hőmérséklet 60-80°C között van.  

• Padlófűtés: A padló felülete alatt 3-5 cm-el, kémiai úton térhálósított polietilén csöveket helyeznek el 
körülbelül 10-30 cm-re egymástól. A keringtetett víz hőmérséklete 45°C, ami 29°C-os 
padlóhőmérsékletet jelent.  

• Fan-coilok: Ezekben a rendszerekben radiátor található, amelyben melegvíz kering. Egy ventilátor a 
radiátoron levegőt fúj át, amely felmelegszik és szétoszlik a helyiségben. Mivel a ventilátort gyorsan ki 
és be lehet kapcsolni, a megoldás kiváló a hőterhelés hirtelen változásainak kezelésére, például 



színházak és koncerttermek esetében. Klimatizálásra is használható a berendezés, ha a melegvizet 
hidegre cserélik.  

Fűtési rendszerek szabályozása 

Jó szabályozó rendszer kialakításával a hőmennyiség az igényeknek megfelelően változtatható időben és 
épületzónák szerint. A legjobb szabályozási módszerek és készülékek a következők: 

• Programozható óra: a kazánhoz szerelik fel és a távoli termosztátok bekapcsolásáért, valamint a 
bekapcsolási időkért felelősek.  

• Chronotermosztát: programozható termosztát. Az óránként, naponként vagy hetenként változó 
hőmérsékletet változtatja.  

• Termosztatikus szelepek: Minden egyes radiátoron el kell helyezni ilyen szelepet. Lehetővé teszik a 
helyi körülményeknek és igényeknek megfelelő egyéni beállítást.  

• Zónaszabályozó vezérlő: A különböző zónák hőmérsékleteit egymástól függetlenül be lehet 
programozni. Ez több, egymástól független radiátorkört (amelyeket motoros szeleppel lehet a vezérlő 
egységtől működtetni) és belső hőérzékelőket igényel.  

Független mérők elhelyezése központi fűtéses és távfűtéses rendszereknél 

A központi rendszerek hatékonyabbak, mint az egyediek, és mind a befektetési, mind a működési költségek 
kisebbek. Ezeknél a rendszereknél azonban nehéz az egyéni fogyasztás megállapítása. Ha minden lakó 
egységes díjat fizet, nincs ösztönző erő a fogyasztás ellenőrzésére és a takarékosságra. A fűtési rendszerek 
sok benntartózkodóval rendelkező épületet látnak el, ahol egyénenként eltérnek az igények, eltérő a tájolás, 
kihasználás stb. Ilyen esetben érdemes önálló hőmérsékletszabályozást alkalmazni és egyéni 
hőmennyiségmérőket elhelyezni. 

Csőszigetelés 

Minden fűtési rendszernek jól szigetelt csőhálózattal, szelepekkel, tartályokkal és kazánokkal kell rendelkeznie, 
hogy elkerülhető legyen az energiaveszteség és oda jusson el az összes hő, ahol valóban szükség van rá. 

 
Forrás: the Energy Training for Europe project
Közzétéve szerzői engedéllyel 

http://www.energytraining4europe.org/
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