
Hőszivattyús rendszerek

Passzív ház 

A Passzív ház egyik legfontosabb  része a megfelelő tervezés. A tervezésről az oldalunkon itt
olvashat.
A második legfontosabb része az energiatakarékos aktív gépészeti elemek használata, melyből
a legsúlyozottabban a hőszivattyú kerül ki. 

Hőszivattyú és hőszivattyús rendszerek 

Cégünk vállalja Hőszivattyús rendszerek tervezését, telepítését, ezzel kapcsolatos tanácsadás
az alábbi területekre:

    -  Teljes gépészeti rendszerek tervezése, tanácsadás 

    -  Családi ház fűtés-hűtés, és használati meleg víz előállítás hőszivattyú eszközökkel
    -  medence fűtés 
    -  Passzívház tervezés, kivitelezés, tanácsadás 

 A mai világ elengedhetetlen követelmény a folyamatos fejlődés melynek fontos eleme a
Hőszivattyú.A hőszivattyú lényege, hogy a hűtőgéphez hasonló rendszerekkel a környezet hőjét
avagy hidegét fel tudjuk használni hűtésre és fűtésre. Ugyanazzal a rendszerrel lehet fűteni és
hűteni is, mert a mai modern készülékek már alkalmasak az oda- és vissza folyamatokra is.

A hőszivattyú alapvetően árammal működik, és nagyságrendileg a teljes leadott teljesítmény
60%-át veszi fel villamos energia formájában. Azaz 3 KW fűtést (hűtést) 2 KW/h áramfelvétellel
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tudjuk elvégezni.
Az áramszolgáltatóknál van lehetőség hőszivattyúra egyedi áramdíjat kérni, így ennek
üzemeltetése további megtakarítást is eredményezhet. 

Alapvetően kétféle eljárást különböztetünk meg:

    1. A talajból - talajvízből vesszük ki a szükséges hideget-meleget
Ezen rendszerek 

    1. 
    -  Nagy helyigényű és költséges telepítés
    -  nem átalakítható rendszer
    -  Méretezni kell a talajból kivett teljesítményre

    -   előnye: 

    -  
    -  hatékonyabb felhasználás
    -  olcsóbb üzemeltetés

    -  Hátránya

    -  A levegőből vesszük ki a szükséges hideget-meleget
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Ezen rendszerek     -   előnye:     -  lényegesen olcsóbb telepítés    -  Utólag is beépíthető és ráköthető meglévő fűtési hálózatra    -  könnyen átalakítható    -  Elég csak az épületre méretezni    -  Hátránya    -  kevésbé hatékonyHőszivattyú helyettesítő kvázi passzív rendszerek 

A hőszivattyúnál takarékosabb megoldás is elképzelhető egy olyan helyen, ahol viszonylag
nagyobb víztömegvízű kút áll rendelkezésünkre. Ebben az esetben csak egy egyszerű
szivattyút kell üzemeltetnünk, elég egy-egy hőcserélőt elhelyeznünk a kútban és a házban. Így
nyáron a kút 18 fok körüli vizével  hűthetjük lakásunkat, és télen is majd 18 fokig felfűthetünk
vele (garázst, medencét, télikertet) kisebb hőigényű helységeket. 

Erre az oldalra akkor kerülhetett ha  következők szerint keresett: hőszivattyú, passzív ház, 
hűtés, fűtés, hőszivattyús rendszerek
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