
Saj nos az ak ko ri hû tõ gép bõl nem sok meg -
ment he tõ elem ma radt. Az egyik komp resz -
 szor elekt ro mo san le égett, a má sik nak a
me cha ni kai ré sze tört ös  sze. 

Ezért ope ra tív be avat ko zás ként elõ ször a
meg lé võ, rossz du gat  tyús komp res  szo rok -
ból rak tunk ös  sze egy mû köd tet he tõ da ra -
bot a hely szí nen, így biz to sí tot tuk a kony ha

za var ta lan üze mét, és ele jét vet tük az áru -
rom lá sok nak.

A meg ren de lõnk nek több va ri á ci ót is fel -
aján lot tunk a vég le ges fel újí tás ra, kezd ve a
tel jes rend szer cse ré jé tõl a rész le ges fel újí tá -
son át a leg szük sé ge sebb ja ví tá so kig. Vé gül,
meg egye zé sünk sze rint a rész le ges fel újí tás
el sõ lé pé se ként ne ki fog tunk a fel adat nak.

El sõ ütem ben a csoportaggregátot cse rél tük és
épí tet tük át. Copeland scroll komp res  szo rok -
ból 2 nap alatt rak tuk ös  sze az új egy sé get, me -

lyet mi ma gunk mé re -
tez tünk és ter vez tünk,
így egy 30 kW tel je sít -
mé nyû rend szer ki épí -
té se vet te kez de tét.
Szab vá nyos agg re gát-
ve zér lõt kap csol tunk a
ré gi, el avult ve zér lés
he lyé re, amit már ele ve
úgy vá lasz tot tunk ki,
hogy egy ké sõb bi fej -
lesz tés igé nye i nek is
ele get tud jon ten ni.

A mély hû tõ kam ra el -
lá tá sá ról egy 11 kW
hû tõ tel je sít mé nyû her -
me ti kus agg re gát gon -

dos ko dik, amely nek ve zér lé sét szin tén az ál ta -
lunk be épí tett cso port ve zér lõ lát ja el. Kol lé gá -
ink a leg na gyobb kö rül te kin tés sel el jár va, a
szál lo da kony há já val fo lya ma to san egyez tet ve,
az egész fo lya ma tot úgy vit ték vég hez, hogy a
kony ha üzem biz ton sá gát nem ve szé lyez tet ték,
an nak mû kö dé sét egy per cig sem kel lett szü -
ne tel tet ni. A nyá ri idõ szak ban még rö vid idõ -
re sem le he tett le ál lí ta ni a hû tõ kam rá kat, hi -
szen telt ház zal üze melt a lé te sít mény.  Emi att
csak 2013 nya rá nak vé gén fog tunk be le a tel -
jes ka lo ri kus csõ há ló zat cse ré jé be. Az évek
alatt tör tént épí té sze ti át ala kí tá sok mi att a ka lo -
ri kus csõ há ló zat nagy ré sze el ér he tet len né
vált, il le tõ leg hû tõ kö zeg-szi vár gás is fel lé pett.
A re konst ruk ció alatt le cse rél tük a rend szer
kon den zá to rát is, ame lyet az op ti má lis ha tás -
fok el éré se ér de ké ben szin tén a be épí tett agg -
re gát ve zér lõ elekt ro ni ka sza bá lyoz.

AZ ART'OTEL KONY HAI HÛ TÉ SÉ NEK FEL ÚJÍ TÁ SÁ VAL KEZ DE TÉT VET TE
CÉ GÜNK NÉL EGY TE VÉ KENY SÉG FEJ LESZ TÉ SI FO LYA MAT, 

AMELY NEK CÉL JA A KE RES KE DEL MI HÛ TÉS SZER VIZ IGÉ NYE I NEK 
KI SZOL GÁ LÁ SA. EL SÕ ILYEN SZAK IRÁ NYÚ RE FE REN CIA MUN KÁNK 
EGY 16 HÛ TÉ SI PO ZÍ CI ÓT MA GÁ BAN FOG LA LÓ, ALAP ANYAG OK ÉS 

KÉSZ ÉTE LEK HÛ TÉ SÉ RE SZOL GÁ LÓ, 0…2 °C REND SZER, KI BÕ VÍT VE 
EGY MÉLY HÛ TÕ KAM RÁ VAL. TA LÁL KO ZÁ SUNK A BE REN DE ZÉ SEK KEL

EGY HI BA BE JE LEN TÉS UTÁN TÖR TÉNT.
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2009-ben, a válság
elsõ évében mindenki
költséget kezdett
csökkenteni — ennek
sajnos egyik elsõ
áldozatául sok helyen
a karbantartás esett.
Mára az üzemeltetõk
realizálták, hogy ez
rossz megoldás, mert
a vámon megnyert
összeg sokszorosát
veszíthetik a réven.
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