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Optimalizálás

Az F-gáz ren de let ér tel mé ben bi zo nyos
hû tõ kö ze ge ket ki ve zet tek a pi ac ról, töb -
bek kö zött az igen el ter jedt R22 je lû
HCFC kö ze get is. Ez zel egyi de jû leg
meg je len tek a pi a con kü lön bö zõ, az R22
ki vál tá sá ra szol gá ló, úgy ne ve zett „drop-
in” kö ze gek. Saj nos ezek be ke rü lé si ára

igen ma gas, va la mint az olaj el hor dá si
prob lé mák sem meg ol dot tak.

Több tár sa ság al ter na tív meg ol dá sa
ugyan, hogy R407c je lû HCFC kö zeg re
ál lít ja át érin tett be ren de zé se it — így tart va
ala cso nyan a be ru há zá si költ sé get —
, azon ban ha té kony ság ban, szer vi zel he -

tõ ség ben és sta bi li tás ban ez mes  sze el ma -
rad az R134a-tól.

Je len eset ben a fel újí tás szük sé ges sé gét
alap ve tõ en az F-gáz ren de let bõl adó dó
vál to zá sok in do kol ták. Ké zen fek võ volt
azon ban, hogy a mó do sí tás so rán ér de -
mes fej lesz te ni a be ren de zés mû kö dé sét,
sza bá lyo zá sát is.

A ki in du ló ala pot kép zõ be ren de zé sek
roof-topok vol tak. Gyá ri spe ci fi ká ci ó juk:

hû tõ kö zeg: R22,
ada go ló szerv: 
csõ be épí tett foj tó sze rel vény,
komp res  szo ros hû tés: igen,
komp res  szo ros fû tés: nem,
gáz fû tés: ke vert égés te rû ka zán,

A HÛ TÕ BE REN DE ZÉ SEK ESET LE GES KÖ TE LE ZÕ ÁT ÁL LÍ TÁ SÁT EGYIK
HÛ TÕ KÖ ZEG RÕL A MÁ SIK RA ÉR DE MES ÖS  SZE KÖT NI AZ EGÉSZ

REND SZER OP TI MA LI ZÁ LÁ SÁ VAL, BE SZA BÁ LYO ZÁ SÁ VAL, 
MINT AHOGY AR RA A KÖ VET KE ZÕK BEN KI VÁ LÓ PÉL DÁT 

LÁ TUNK. CIK KÜNK BEN EGY KLÍ MA TECH NI KAI SZOL GÁL TA TÓ 
(TER VE ZÕ-KI VI TE LE ZÕ) CÉG EGY GYORS ÉT TE REM BEN 

AL KAL MA ZOTT MEG OL DÁ SÁT MU TAT JUK BE.
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2. Befúvó ventilátor
frekvenciaváltóval
3. Frisslevegõ-oldali
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friss le ve gõ-be ke ve rés: 
on-off ál lá sú zsa lu,
frek ven cia vál tó: nem,
tel je sít mény: 35 kW.
Ez a tí pus egy ré geb bi sztenderd roof-

top ki ala kí tás, amely a mai kö ve tel mé -
nyek nek saj nos már nem fe lel meg.

Az új ki ala kí tás ban 
be épí tett sze rel vé nyek 
és anya gok:

vál tó sze lep,
hû tõ kö zeg: R134a
ada go ló: TXV Bi Flow,
ve zér lés: Carel PCO,
befúvó ven ti lá tor-sza bá lyo zás: 
frek ven cia vál tó,
friss le ve gõ-sza bá lyo zás: 
fo lya ma tos sza bály zá sú 
zsa lu moz ga tó + CO2-érzékelõ.
Az új fo lya mat irá nyí tá si mód szer alap ján a

gé pek a bel sõ le ve gõ el hasz nált sá gá nak
függ vé nyé ben pó tol nak friss le ve gõt, egy
elõ re prog ra mo zott jel leg gör be men tén sza -
bá lyoz va a befúvó ven ti lá tort és a friss le ve -
gõ-zsa lut a he lyi ség ben mért CO2-szint
alap ján. Ez az op ció ar ra szol gál, hogy a bel -
té ri lég mi nõ sé get a le he tõ leg op ti má li sabb
ener gia fel hasz ná lás mel lett tud juk fenn tar ta -
ni. Ez az ap ró mó do sí tás igen fon tos, hisz a
klimatizált he lyi ség ben így op ti má lis lég mi nõ -
sé get tud te rem te ni a be ren de zés. A jó köz -
ér zet biz to sí tá sát és az ala csony ener gia fo -
gyasz tá sok meg tar tá sát az ügy fél elé ge dett sé -

ge ko ro náz ta meg. A hõ mér sék let igényt is
fi gye lem be vé ve, a komp res  szo ro kat szük ség
sze rint hû tés ben vagy fû tés ben in dít va, a
ven ti lá tor üze met min dig az ak tu á lis hõ mér -
sék letigény hez ren de li hoz zá az új ve zér lés.
Fû té si üzem ben egy al go rit mus alap ján,
amen  nyi ben a hõ szi vat  tyú üzem mel, és nem
tud ja a meg fe le lõ fû té si tel je sít ményt le ad ni,
a gáz ka zán nal rá se gít. Ez az egyik leg lé nye -
ge sebb vál to zás, konk ré tan hogy a gáz ka zán
csak a má sod la gos fû té si egy ség. A vál to zás
lel ke a be ren de zé sek sza bá lyoz ha tó sá ga,
hisz az új ve zér lés sok kal fi no mabb, rész le te -
sebb be ál lí tá so kat tesz le he tõ vé, mint a
ko ráb bi, le cse rélt.

Egy ét te rem lég egyen sú lya nem bo rít ha -
tó fel, ezért en nek biz to sí tá sa ér de ké ben
ál lan dó lég nyo mást tar tó sza bá lyo zást kel -
lett meg va ló sí ta ni. Meg ol dás ként a kony hai
el szí vást for du lat szám-sza bá lyo zot tá ala kí -
tot tuk, ami nek ve zér lé sét ös  sze fûz tük a
roof-top be ren de zé sek lég ol da li sza bá lyo -
zá sá val. Ez a meg ol dás költséghatékonyan
biz to sít ja a kel le mes, friss le ve gõt.

Rá adás ként a kony ha igé nye it is fi gye lem be
vet tük, te hát a lég ol dal ve zér lé sé ben vál to zó
pri o ri tást kel lett ki ala kí ta ni. Má ra túl va gyunk
mind a nyá ri, mind az el sõ fû té si tesz te ken,
és ki je lent het jük, a kon cep ció mû kö dik.
A ter je de lem mi att és a tu laj do no si ér de ke ket
szem elõtt tart va, a meg té rü lé si szá mí tá so kat
bi zal ma san ke zel jük. Irány szám ként an  nyit
el mond ha tunk, hogy két év nél rö vi debb idõ -
tar tam ról van szó!

4. kép
Új váltószelepek, 
a roof-top belsõ oldali homlokfalán elhelyezve Illusztráció: REGALE Energy csapata
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