
„AZ ÉPÜLETGÉPÉSZET FELELŐSSÉGE A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSBEN” 

 

S Z AK M AI  P R O G R A M  2 0 1 2  

 

T E M AT I K A  

 

„Megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések és azokhoz kapcsolódó 

hatékony épület gépészeti megoldások”  

szakmai konferenciasorozat 

 
A konferenciasorozat célja, megismertetni a napkollektoros és fa-, valamint pellet 
tüzelésű eszközöket, bemutatni, hogy ezen eszközök mely hő leadókkal érik el a 
legjobb hatásfokot és milyen követelményeknek kell megfelelni a gépészeti 
szerelvényeknek.  

Az előadásokat úgy állítottuk össze, hogy áttekintést adjanak a tervezés 

sarokpontjaitól kezdve a kivitelezésen át az üzembe helyezésig, szem előtt tartva, 

hogy az utólagos karbantartási kötelezettséget sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Az előadások házigazdái a területi mérnöki kamarák megújuló energiákkal foglalkozó 

szakcsoportjainak képviselői, előadóként pedig a hazai gépész szakma meghatározó 

gyártó, forgalmazó vállalatainak szakmai képviselői vesznek részt.  

Az előadások 8 helyszínen kerülnek megrendezésre az alábbi időpontokban: 

 

időpont Helyszín Hotel 

2012.02.14 Veszprém Gizella Hotel - házigazda: VMMK   

      

2012.02.16 Győr 
Hotel Famulus házigazda: Gy-M-S-MMMK 

  

      

2012.02.21 Szeged Fa-Villa házigazda: CsMMK   

      

2012.02.22 Kecskemét 
Granada Konferencia és Sport Hotel 
házigazda: B-KMMK   

      

2012.02.28 Pécs Hotel Laterum házigazda: BMMK   

      

2012.03.01 Szigetszentmiklós Gastland házigazda: B-PMMK   

      

2012.03.06 Miskolc Károly Hotel házigazda: BAZMMK   

      

2012.03.08 Göd 
Aphrodite Hotel házigazda: Épületgép.i 

Tagozat     

 



Előadók: 

 

a házigazda mérnöki kamara szakmai csoport képviselője  

Bramac Kft.  Petik Gábor gépészmérnök 

Comfort System Kft.  Juhász Zsolt ügyvezető 

Geberit Kft.  Alle László - Értékesítési és Műszaki Tanácsadó  

           Komendó Imre - Termék Menedzser  

Heat & Go Kft Kurucz Máté 

  Zsófi János ügyvezető igazgató 

 

Az előadások szakmai tartalma: 

 

1. a megújuló energiaforrások felhasználása a régióban 

 

a házigazda mérnöki kamara bevezető/üdvölő előadása 

 

 

2. Napkollektorok hatékony alkalmazása melegvíz termelés és fűtésrásegítés 

esetén - alkalmazási, kapcsolási és üzemeltetési lehetőségek ill. tapasztalatok  

 

Szolár rendszerek fő rendszerelemei 

- napkollektor és tartószerkezet 

- tárolók  

- szolárállomás (szivattyú, térfogatáram szabályozó, biztonsági szelep, légtelenítő)  

- vezérlés 

- váltószelep, keverőszelep 

- tágulási tartály 

 

Napkollektorok felépítése és hidraulikai kialakításuk 

- szolár üvegek jellemzői 

- kollektor ház kialakítások 

- abszorber lemez és bevonatok fajtái 

- hidraulikai kialakítások 

- cső és abszorber lemez kötések fajtái 

 

Kollektor hatásfok, kollektor teljesítmény 

- hatásfok jelleggörbe felépítése, értelmezése 

- kollektor teljesítményének értelmezése, optikai hatásfok  

- rendszerhatásfok és fedezeti arány 

 

Szolár rendszerek szabályozása, alapvető funkciók 

- hőmérsékletkülönbség szabályozás 

- termosztát funkció 

- fűtés, hőelvonás 

- kollektor védelmi funkció 

- tároló visszahűtés 

- előnykapcsolás 

 



Szolár tágulási tartály nyomásviszonyai, méretezése 

- tágulási tartály helyes bekötése 

- előnyomás, rendszernyomás, maximális üzemi nyomás 

- ökölszabály szerinti méretezés 

 

Hő fogyasztók bekötése 

- szivattyú-szivattyú rendszer 

- szivattyú-szelep rendszer 

 

Külső és belső hőcserélők méretezése 

- belső hőcserélő felületek meghatározása a kollektor felület függvényében 

- külső hőcserélő méretezése a kollektor teljesítmény alapján 

 

Fatüzelésű berendezések és szolár rendszerek kapcsolata 

- két tárolós rendszerek 

- kombi tárolók alkalmazása 

 

Nagy melegvíz termelő rendszerek kapcsolásai 

- puffertároló-telepek 

- kombitároló-telepek 

- tárolók vegyes alkalmazása 

 

Bramac Solar rendszerek alkalmazása 



3. Felületfűtési rendszerek tulajdonságai, és alkalmazása alacsony hőmérsékletű 

hő termelő berendezések esetén  

 

Fűtési rendszerek általános jellemzői 

- konvekciós fűtés 

- sugárzó fűtés 

- fűtési rendszerek hő eloszlásának összehasonlítása 

- a felületfűtés komfortérzeti tulajdonságai 

- fal és mennyezetfűtés összehasonlítása 

 

RBM Hot&Cold Felületfűtések osztályozása 

- nedves rendszerű falfűtések  

- száraz rendszerű gipszkartonos falfűtések 

- nedves rendszerű felületfűtések rendszerösszetevőinek ismertetése 

- hidraulikai kialakítások 

- csőfektetési módok ismertetése 

- száraz rendszerű gipszkartonos felületfűtések rendszerösszetevőinek ismertetése 

- hidraulikai kialakítások  

- padlófűtések ismertetése 

- hidraulikai kialakítások 

- csőfektetési módok ismertetése 

 

Felületfűtési rendszerek szabályozása 

- helyiségenkénti szabályozás  

- külső hőmérsékletkövető szabályzás jelentősége 

- páralecsapódás megakadályozásának lehetőségei 

 

Felületfűtési rendszerek méretezése 

       -    falfűtés hőleadása, hőelvonása 

       -    mennyezetfűtés hőleadása, hőelvonása 

       -    méretező program 

 

Felületfűtési rendszer integrálása különböző hőtermelő berendezésekkel 

- gázkazánnal kialakított fűtési rendszer esetében 

- hőszivattyúval kialakított fűtési rendszer esetében  

- szilárdtüzelésű hőtermelő berendezéssel fűtési rendszer esetében 

- napkollektoros rendszer esetében 

- több hőtermelő berendezéssel kialakított fűtési rendszerek esetében 

 

Kivitelezési és üzemeltetéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok, kérdések: 

- rendszer nyomáspróba 

- rendszer feltöltés  

- légtelenítési problémák illetve azok lehetséges okainak ismertetése 

- vezérlések beállításával kapcsolatos problémák 

- osztó beszabályozás 

- csővezeték kialakítás és hőszigetelés 

- beüzemeléssel és karbantartással kapcsolatos kérdések 



4. Biomassza tüzelésű kazánok hatékony alkalmazásának  kapcsolási ötletei és 

üzemeltetési lehetőségei a gyakorlatban. 

MCZ – RED pellet üzemű kandallók és kazánok, faelgázosító kazánok - Heat & Go Kft. 

 

Pellet fűtéses rendszerek szabályozása, funkciói 

• a pellet tüzelés helye a mai gépészetben 

• működési elv 

• hőmérséklet szabályozás 

• programozás lehetőségei 

• előnykapcsolás 

•teljesítmény szabályozás 

A faelgázosítás 

• elve, működése, előnyei 

• telepítési követelmények 

Puffertartállyal vagy nélküle? 

• Gyakorlati tapasztalatok 

Kandalló vagy kazán? 

• lakossági igények kontra szakmai megoldások 

• légfűtés vagy központifűtés 

Melegvíz készítés lehetőségei 

• melegvíztárolóval való alkalmazás lehetőségei 

• külső lemezes hőcserélővel kialakított frissvíz modul  

• belső rozsdamentes bordáscső alkalmazása  

• melegvíz termelés nagy vízigényű létesítmények esetén  

Biomassza tüzelésű berendezések integrálása különböző hőtermelő berendezésekkel 

• gázkazánnal kialakított fűtési rendszer esetében 

• hőszivattyúval kialakított fűtési rendszer esetében 

• napkollektorral működő fűtési rendszer esetében 

Kivitelezési és üzemetetéssel kapcsolatos tapasztalatok: 

• garanciális beüzemelés 

• garanciális feltételek 

 

 

 

 

 

 



5. Környezetbarát  megoldások a vízhasználatban és gyakorlati megvalósításuk 

 
Szürkevíz felhasználása az épületgépészetben 

- Másodlagos vízfelhasználás lehetőségei 
- Szürkevíz forrása az épületben és környékén 
- Szürkevízzel szembeni követelmények 
- Esővíz elvezetés megoldása – Pluvia rendszer 
- Napjaink esőintenzitási veszélyei 
- Vákuumos esővíz elvezető rendszerek szerelésének gyakorlati problémáik 

 

WC öblítővíz mennyiségének csökkentése és veszélyei 

- Öblítővíz mennyiségi szabályozása Geberit termékekben 
- Csökkentett öblítővíz gyakorlati tapasztalatai 
- Öblítővíz mennyiségének hatása a csatornarendszer öntisztulására 
- Ejtő vezetékek áramlástani kérdései 
- Vízmentes vizelde rendszerek gyakorlati problémai 

 
Geberit Mapress csőrendszer szolár alkalmazása 

- Préskötéses csőrendszerek  
- Cső alapanyagok helyes kiválasztása 
- Szolár rendszer csövekkel szembeni követelményei 
- Biztonsági megoldások a csőkötés hibák kiküszöbölésére 

 



 
Bramac Kft. 

 
Petik Gábor 
 
Beosztás: műszaki referens 
 
Tanulmányok: Jannus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar – Pécs 
Főiskolai képzés, nappali tagozat 
 
Végzettség: gépészmérnök 
 
 

 
Comfortsystem Kft. 

 
Nyitrai Gábor 
 
Tanulmányok:  
 
Végzettség: Épületgépész szakmérnök 
 
Beosztás: Műszaki szaktanácsadó 

 
 
 
 
 
 
 

Geberit Kft. 
 
Alle Laszló  
 
Beosztás: Műszaki tanácsadó 
 
Tanulmányok: Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar 
 
Végzettség: Fűtés és távfűtés szakmérnök és Erőgépész Szak Épületgépész Ágazat 
 
 
 

 
 

 
 

Heat & Go Kft. 

 
Kurucz Máté 
 
Tanulmányok: Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debrecen 
 
Végzettség: Épületgépész mérnök 
 
Beosztás: Solar szaktanácsadó 
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