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      A REGALE Energy Zrt. nagy múltú szakcég mely rengeteg, a 

piacon elterjedt megoldás fejlesztője. Úgy láttuk, hogy egy 

gyorsétterem számára is innovatív megoldási javaslattal kell ké-

szülnünk. 

 

Kísérleteink - természetesen megfelelő mérnöki előkészítés után – egyedi megoldást hoztak! 

       Az F-gáz rendelet értelmében bizonyos hűtőközegeket kivezettek a piacról, többek között az igen 

elterjedt R22 jelű HCFC közeget is. Ezzel egyidejűleg megjelentek a piacon 

különböző, az R22 kiváltására szolgáló, úgynevezett „drop - in” közegek. 

Sajnos ezek bekerülési ára igen magas, valamint az olajelhordási prob-

lémák sem megoldottak. Több társaság alternatív megoldása ugyan, hogy 

R407c jelű HCFC közegre állítja át érintett berendezéseit - így tartva alac-

sonyan a beruházási költséget - azonban hatékonyságban, szervizel-

hetőségben és stabilitásban ez messze elmarad az általunk javasolt 

R134a-tól. 

 Jelen esetben a felújítás szükségességét alapvetően az F-gáz rendeletből adódó változások indokol-

ták. Kézen fekvő volt azonban, hogy a módosítás során érdemes fejleszteni a berendezés működését, 

szabályozását is. A kiinduló alapot képző berendezések amerikai gyártmányú  RoofTop-ok voltak.  

Gyári specifikáció: 

Hűtőközeg:   R22  

Adagoló szerv:  Csőbe épített fojtószerelvény 

Kompresszoros hűtés:  Igen 

Kompresszoros fűtés:  Nem 

Gázfűtés:   Kevert égésterű kazán 

Frisslevegő bekeverés:  ON- OFF állású zsalu 

Frekvenciaváltó:  Nem 

Teljesítmény:   35 kW  

 

Ez a típus egy régebbi sztenderd RoofTop kialakítás, amely a mai követelményeknek sajnos már nem 

felel meg.  

 



 

Az új kialakításban beépített szerelvények, és anyagok:  

 

Váltószelep:    Danfoss Saginomiya 

Hűtőközeg:    R134a 

Adagoló:    TXV Bi Flow 

Vezérlés:    Carel PCO 

Befúvó Ventilátor szabályzás:  Altivar ATV Frekvenciaváltó 

Friss levegő szabályzás:  Belimo Folyamatos szabályzású zsalumozgató 

+CO2 érzékelő 

 Az új, folyamatirányítási módszer alapján a gépek a belső levegő elhasználtságának függvényében 

pótolnak friss levegőt, egy előre programozott jelleggörbe mentén szabályozva a befúvó ventilátort 

és a frisslevegő zsalut a helyiségben mért CO2 - szint alapján. Ez az opció arra szolgál, hogy a beltéri 

légminőséget a lehető legoptimálisabb energiafelhasználás mellett tudjuk fenntartani.  

 Ez az apró módosítás igen fontos, hisz a klimatizált helyiségben így optimális légminőséget tud 
teremteni a berendezés. A jó közérzet biztosítását és az alacsony energiafogyasztások megtartását az 
ügyfél elégedettsége koronázta meg.  

 A hőmérséklet igényt is figyelembe véve, a kompresszorokat szükség szerint hűtésben vagy fűtésben 

indítva, a ventilátorüzemet mindig az aktuális hőmérséklet igényhez rendeli hozzá az új vezérlés. 

Fűtési üzemben egy algoritmus alapján, amennyiben a hőszivattyú üzemmel nem tudja a megfelelő 

fűtési teljesítményt leadni, a gázkazánnal rásegít. Ez az egyik leglényegesebb változás, konkrétan 

hogy a gázkazán csak a másodlagos fűtési egység. A változás lelke a berendezések szabályozhatósága, 

hisz az új vezérlés sokkal finomabb, részletesebb beállításokat tesz lehetővé, mint a korábbi, 

lecserélt. 

 Egy étterem légegyensúlya nem borítható fel, ezért ennek biztosítása érdekében állandó légnyomást 

tartó szabályozást kellett megvalósítani. Megoldásként a konyhai elszívást fordulatszám-

szabályozottá alakítottuk, aminek vezérlését összefűztük a RoofTop berendezések légoldali sza-

bályozásával. Ez a megoldás költséghatékonyan biztosítja a kellemes, friss levegőt.  

 Ráadásként a konyha igényeit is figyelembe vettük, tehát a légoldal vezérlésében változó prioritást 

kellett kialakítani. Mára túl vagyunk mind a nyári, mind az első fűtési teszteken és kijelenthetjük, a 

koncepció működik. A terjedelem miatt és a tulajdonosi érdekeket szem előtt tartva, a megtérülési 

számításokat bizalmasan kezeljük. Irányszámként annyit elmondhatunk, hogy két évnél rövidebb 

időtartamról van szó! 

Ha, felkeltettük érdeklődését keressen minket bizalommal, igényre szabott számításokat díjmentesen 

elvégezzük.  

 

Üdvözlettel, a REGALE Energy Zrt. csapata! 


