
Egy sze rû sze re lé sük és kom pakt ki vi tel ük
alap ján al kal ma zá suk csak nem ha tár ta lan.
Víz-le ve gõ és a víz-víz hõ szi vat  tyúk kal ki -

épí tett rend szer ben a ké szü lé kek egy kö zös

víz gyû rû re kap cso lód nak hû tõ kö zeg-víz hõ -
cse ré lõ jük ré vén. Az eb ben a víz gyû rû ben ke -
rin gõ víz ve szi fel (hû té si üzem mód) vagy ad -
ja le (fû té si üzem mód) az ener gi át a klima-
tizálni kí vánt he lyi ség bõl/he lyi ség be (2. áb ra).
A víz gyû rû ben ke rin gõ víz hõ mér sék le té -

nek adott ér té kek (10-37 °C) kö zött tar tá sa
hû tõ to rony (le het zárt vagy nyi tott rend sze rû)
vagy hõ for rás (ka zán, nap kol lek tor stb.) se gít -
sé gé vel tör té nik. A rend szer nagy elõ nye az
át me ne ti idõ szak ok ban ér vé nye sül, ami kor a
ké szü lé kek egyik ré sze hû té si, a má sik ré sze
fû té si üzem mód ban üze mel. Így az épü let
egyik ré szén a hû tés sel el vont ener gi át a víz -
gyû rû köz ve tí té sé vel az épü let má sik ré szén
fû tés re hasz nál ják fel.
A fent em lí tett meg ol dást hasz nál ták fel a

bu da pes ti CET (Bál na) ese tén is.

A rend szer te hát min den to váb bi nél kül al kal -
mas ar ra, hogy egy idõ ben fût sön és hût sön
az épü let kü lön bö zõ he lyi sé ge i ben az igé -
nyek nek meg fe le lõ en (köz ben az egyik he lyi -
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A KAPCSOLT HÕSZIVATTYÚS (EZUTÁN HYDROBANK) RENDSZER ALAP-
EGYSÉGEI A VÍZ-LEVEGÕ ÉS A VÍZ-VÍZ RENDSZERÛ HÕSZIVATTYÚK.
EZEKET A KIS ÉS KÖZEPES, KOMPAKT, GAZDASÁGOSAN ÜZEMELÕ
KLÍMABERENDEZÉSEKET AZ EGÉSZ VILÁGON NAGYRA BECSÜLIK A 

BELSÕÉPÍTÉSZEKTÕL KEZDVE AZ ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZÕKIG, 
DE KÜLÖNÖSEN A BERUHÁZÓK ÉS A FELHASZNÁLÓK, 

ALACSONY ÁRUK ÉS ÜZEMELTETÉSÜK MIATT. 
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rendszer

Víz-levegõ és a víz-víz hõszivattyúkkal 
kiépített rendszerben a készülékek 
egy közös vízgyûrûre kapcsolódnak
hûtõközeg-víz hõcserélõjük révén. 
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Víz-levegõ hõszivattyú



ség bõl el vont hõt a má sik ban le ad ja). Er re ki -
vá ló pél da a ké sõ õszi idõ szak, ami kor a nap -
sü tés mi att az épü let dé li fek vé sû he lyi sé ge it
hû te ni, az észa ki vagy ár nyék ban lé võ he lyi sé -

ge ket pe dig fû te ni kell egy idõ ben. Ek kor a
dé li he lyi sé gek bõl át vett hõ ener gia, mint kon -
den zá ci ós hõ eme li a víz kör ben ke rin gõ víz
hõ mér sék le tét, ami ele gen dõ ah hoz, hogy az

észa ki he lyi sé gek eb bõl ener gi át ve hes se nek
le el pá ro log ta tó i kon.
Ha son ló eset tör tén het meg hi deg na po kon,

ami kor a bel sõ hõ for rás ok, mint pél dá ul szá mí -
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A vízgyûrûben keringõ víz veszi fel (hûtési 
üzemmód) vagy adja le (fûtési üzemmód) 
az energiát a klimatizálni kívánt helyiségbõl/helyiségbe 
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A kapcsolt hõszivattyús rendszer alapegységei a víz-levegõ és a víz-víz rendszerû hõszi-

vattyúk. Ezeket a kis és közepes, kompakt, gazdaságosan üzemelõ klímaberen-
dezéseket az egész világon nagyra becsülik a belsõépítészektõl kezdve az épület-

gépész tervezõkig, de különösen a beruházók és a felhasználók, 
alacsony áruk és üzemeltetésük miatt. 
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tó gé pek, vi lá gí tás és em be rek ele gen dõ hõ ener -
gi át fej lesz te nek, az az a hû té si üzem mód ban
üze me lõ „bel sõ mag ban” el he lye zett ké szü lé -
kek ki elé gí tik a kül sõ zó nák ban el he lye zett ké -
szü lé kek ener gia szük ség le tét fû té si üzem mód -
ra. A rend szer ben az ener gia transz for má ló dik,
és a víz gyû rû ben ke rin gõ víz hõ mér sék let ele -
gen dõ ma rad a nor má lis üzem mó dok le bo nyo -
lí tá sá hoz. Így a rend szer ide á lis eset ben hõ for -
rás vagy hû tõ to rony be vo ná sa nél kül is üze mel -

het.
Ki vi te lek
A ha gyo má nyos ál men  nye ze ti légcsator-
názható ki vi tel mel lé jó pár éve meg je len tek
az új vál to za tok.

Osz tott ki vi tel
Az osz tott ki vi tel lel a zaj szint re ké nyes he lyi sé -
ge ket le het prak ti ku san meg ol da ni. A za jos
komp res  szo ros egy sé get egy kü lön ál ló he lyi -

ség ben, ahon nan a zaj nem tá vo zik, he lyez -
zük el. A zaj szem pont ból nagy igé nyû te rek -
ben csak a „bel té ri” egy ség ke rül fel sze re lés re,
amely tu laj don kép pen egy fan-coil DX hõ -
cse ré lõ vel. A két egy ség kö zött réz csö ves és
vil la mos kap cso lat van ki épít ve. Ilyen meg ol -
dás a vi lá gon szá mos 5 csil la gos szál lo dá ban
és mo dern iro da há z ban van be épít ve.

Parapet (kom pakt) ki vi tel
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A parapetes ki vi telt ott le het al kal maz ni, ahol
a zaj szint nem je lent na gyobb prob lé mát. Ez
egy kom pakt be ren de zés, ami fan-coil for -
má já ban a pad ló ra sze rel he tõ, és csak a víz -
gyû rû re kell köt ni 2 csö ves csat la ko zó val.
Ter mé sze te sen a csepp víz el ve ze té sé rõl

is gon dos kod ni kell, va la mint a vil la mos
betápról. Saj nos Ma gya ror szá gon eze ket az
új meg ol dá so kat még nem is me rik és nem
al kal maz zák, ho lott egy ál ta lá nos hydrobank

rend szer, amely ki vált ja a 4 csö ves rend sze -
re ket, kb. 15-25% ener gi a meg ta ka rí tást
biz to sít.

To vább fej lesz tett 
au to ma ti kai meg ol dá sok

A fo lya ma tos ter mék fej lesz té sek ered mé nye,
hogy a kez de ti egy sze rû fa li ter mo sztá tos be -
ren de zés-ve zér lé se ket fel vál tot ták a di gi tá lis
meg ol dá sok, ezek a ve zér lõ elekt ro ni kák
még ener gia ha té ko nyab bá te szik a be ren de -
zé sek mû kö dé sét. Eb ben az eset ben vi szont
a ko ráb ban szé les kör ben al kal ma zott relé-
dobozos cso port ve zér lés már nem meg va ló -
sít ha tó. En nek a prob lé má nak a meg ol dá sá -
ra ki fej lesz tés re ke rült egy RS485/ModBus
ala pú, szí nes ke ze lõ fe lü let tel fel sze relt
cso port ve zér lõ rend szer, mely a he lyi ség hõ -
mér sék le tét sa ját ér zé ke lõ i vel mé ri, és a pil -
la nat nyi igé nyek – hûtés/fûtés/ventillálás –,
il let ve az idõ prog ram alap ján in dít ja az
egyes be ren de zé se ket a meg fe le lõ üzem -
mód ban, va la mint meg je le ní ti az alap ve tõ
mû kö dé si pa ra mé te re ket, üzem mó do kat. Ez
a cso port ve zér lõ egy ség csat la koz tat ha tó
é pü let fel ü gye le ti rend szer re is, így meg va ló -
sít va a tel je sen in teg rált fel ügye le tet, mely -
nek ré sze a tel jes hi ba ki jel zé si funk ció is.
A cso port ve zér lõ re csat la koz tat ha tó be ren -
de zé sek szá ma 2-31 le het.
Pél da ként egy É-D tá jo lá sú épü le tet ele -

mez tünk. Az 4. áb rán lát ha tó a té li hõter-
helés gör bé je, me lyet a fû tõ köz pont kí sér le.
Az 5. áb ra a nyá ri hõterhelést áb rá zol ja, me -
lyet a hû tõ köz pont kí sér le. A bel sõ ter he lés
a vi lá gí tás, szá mí tó gé pek, em be rek ter he lé -
sé bõl adó dik. A 6. áb ra az össz fû té si és hû -
té si ter he lést áb rá zol ja. A 7. áb ra rá mu tat a
hõ men  nyi sé gek re, me lye ket a 4 csö ves és a
hydrobank rend sze rek fo gyasz ta nak el. A
kü lönb ség, az az a meg ta ka rí tás kö rül be lül
25% (sraf fo zott te rü let). Je len tõs meg ta ka rí -
tást ér he tünk el az üres já rat mi att is, amely a
4 csö ves rend sze rek nél je lent ke zik, hi szen
ott a fû tés és a hû tés egyi de jû leg mû kö dik,
hogy a rend szer tud jon adott pil la nat ban re -
a gál ni a meg je le nõ igé nyek re. A hydrobank
rend szer nél csak egy berendezés, vagy a
fûtés, vagy a hûtés mûködik, de egyidejûleg
soha!

különbség
a kazánok + folyadékhûtõk és a vízforrású

hõszivattyúk  energiatermelése között
7


