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3.9 A helyiség légterétől függetlenül üzemelő 
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E cikkben a helyiség légterétől független módon üzemelő kazánok alkal-

mazása során elérhető megtakarítások kerülnek ismertetésre és összehason-
lításra a szellőztetett térben telepített, légtérfüggő kazánok üzemvitelével. 

Németországban az új épületek folyamatosan növekvő négyzetméter-
árai és a mind hatékonyabb hőszigetelés miatt csökkenő hőigény következté-
ben előtérbe kerül a helytakarékos és üzemkészre szerelt kazánok alkalma-
zása. Takarékossági okokból sokszor nem építenek pincét, ezért a 
fűtőberendezést a fűtött térben (mellékhelyiségben vagy műszaki helyiségben) 
helyezik el. 

Csaknem kizárólag légtérfüggő üzemvitel 
A falra szerelt gázkészülékek gyakran találhatók a konyhában vagy a für-

dőszobában. A helyiség légterétől független üzemvitelük megfelelő leve-
gő/füstgáz rendszer alkalmazásával korszerű műszaki megoldást jelent. Az 
olajtüzelésű fűtőkészülékek Németországban csaknem kizárólag légtérfüggő 
módon üzemelnek, azaz az égetéshez szükséges levegőt abból a térből nye-
rik, ahol felszerelték. Ennek következtében 

• a teret, ahol a készülék üzemel, folyamatosan szellőztetni kell (a hideg 
külső levegő beáramlása) 

• a légtér meleg levegőjét az égő elvonja. 
1 liter fűtőolaj elégetéséhez 9,5 m3 levegő szükséges, azaz egy 12 m2 

alapterületű szellőztetett térben már 3 liter fűtőolaj elégetésekor is szükséges 
a teljes légcsere. Miután napjainkban költségmegtakarítás céljából nem építe-
nek pincéket, a fűtőkazánokat az épület hőszigetelt részében helyezik el. A 
kazán felületéről sugárzással távozó hő javítja a tér fűtését (a hő a térben ma-

 



rad). A helyiség légterétől független üzemmód esetén nem kell külső levegőt be-
vezetni. 

A német energiamegtakarítást szabályozó rendelet (EnEV, Energie-
einsparverordnung) előírja a helyiség légterétől független üzemvitel felülvizs-
gálatát. A jövőben nem az épület fűtési hőigénye, hanem a fűtéshez és szel-
lőztetéshez, illetve az ivóvíz melegítéséhez szükséges primerenergia-igény 
kerül meghatározásra. Eszerint minden épületre előírnak egy maximális meg-
engedett primerenergia-igény értéket, amely nem léphető túl. Az EnEV új elő-
írásait, az épület fizikai paramétereit és a fűtési technikákat nem elkülönítet-
ten, hanem együttesen kell kezelni, így a megengedett primerenergia-igény 
egy kevésbé jól hőszigetelt háznál is betartható, ha megfelelően energiataka-
rékos fűtési eljárást választanak. Előfordulhat olyan eset is, hogy egy jól hő-
szigetelt házban kevésbé korszerű fűtési technikát alkalmaznak, ekkor a kor-
szerű fűtési technika adta lehetőségek csak korlátozottan hasznosíthatók (1. 
ábra). A ház tervezésekor a hőszigetelést és a fűtési eljárást egymáshoz il-
lesztve kell megválasztani és kialakítani. Ha egy ház hőszigetelése jó (azaz 
kicsi a fűtési hőigény), a fűtési rendszer ráfordítási tényezője nagyobb lehet, 
mint egy kevésbé jól szigetelt ház esetén. 

A helyiség légterétől függetlenül üzemelő olajkazánok 
A helyiség légterétől függetlenül üzemelő fűtőkazánok alkalmazása egyre 

terjed. Hőszigetelt épületben történő telepítésük során energia és ezzel költség 
takarítható meg, a szellőztetett térben történő üzemvitelhez képest. Az EnEV 
szerint ez a primerenergia-igény csökkenését is jelenti, így az EnEV előírásai az 
épületek tervezése során könnyen teljesíthetők. Az építész energetikai téren bi-
zonyos mozgásszabadságot nyer, amelyet az épület külső kialakításánál vagy a 
hőszigetelés megtervezésénél hasznosítani tud. A telepítés helyének megfelelő 
megválasztásával megtakarított energia más célokra számításba vehető.  

 
 
 
 
 
 
 

Q P  = eP  ·  (q h  +  q t w )  
 
 
 
 
 

primer-
energia-
igény 

a berendezés 
ráfordítási 
tényezője 

ivóvíz-
hőigény 

fűtési 
hőigény 

EnEV DIN V 
4701 T10 

DIN V 
4108 T6 

EnEV 

 

1. ábra Összefüggés az EnEV rendelet, 
illetve a DIN V 4701 és a DIN V 4108 szabványok között 

 
Olajkazánok esetén a helyiség légterétől független üzemmód úgy való-

sítható meg, ha a kényszerlevegős olajégő levegőbeszívását külső levegő-

 



csatlakozással látják el. Az integrált beszívó és füstgáz hangszigetelő rend-
szer biztosítja a zaj jelentős mértékű csökkentését, így a kazán hőszigetelt 
térben a lakótér közelében telepíthető.  

A telepítés helyének megválasztása 
A telepítés helyének a megválasztásából adódó különbségeket a 

DIN V 4701 szabvány 10. fejezetében foglalt 195 m2 lakóterületű családi ház 
és egy alacsony hőmérsékletű olajkazán paraméterei alapján számították ki, 
az alábbi esetekre: 

• a kazán és az elosztó rendszer a hőszigetelt téren kívül helyezkedett el 
• a kazán a hőszigetelt téren kívül, az elosztó rendszer a hőszigetelt té-

ren belül helyezkedett el 
• a kazán és az elosztó rendszer egyaránt a hőszigetelt térben helyez-

kedett el. 
A számítások során meghatározott ráfordítási tényezők (ep) a 2. ábrán 

láthatók. Ha az elosztó vezetékeket a szigeteléssel nem rendelkező tér helyett 
szigetelt térbe helyezik át, ez önmagában több, mint 10%-al csökkenti a ráfor-
dítási tényezőt. A kazán és az elosztó rendszer hőszigetelő térben történő el-
helyezése a helyiség légterétől független üzemmód esetén 15%-al csökkenti a 
ráfordítási tényezőt. A telepítés helyének megfelelő megválasztásával és a 
vezetékek áthelyezésével 15% primer energia takarítható meg.  
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2. ábra A berendezés ráfordítási tényezőjének (ep) alakulása 
különböző telepítési változatok esetén 

E = elosztó rendszer; K = készülék; k = a termikusan szigetelt téren kívül; 
b = a termikusan szigetelt téren belül 

 
Ha az EnEV szerint megengedett energetikai mozgásszabadságot a pri-

merenergia-igény tekintetében teljesen kihasználják, a szigetelt épületrészben 
történő telepítés miatt a ráfordítási tényező csökkenése az 1. ábra egyenlete 

 



szerint a fűtési hőigény növelésére fordítható. Vagy elhagyható a hőszigetelés 
egy része, vagy az épület szabadabban kialakítható, nagyobb felület/térfogat 
arány megvalósításával. Ez a 3. ábrán került bemutatásra, ahol a határgörbe 
ábrázolja az összefüggést a fűtési hőigény és a berendezés ráfordítási ténye-
zője között a példaként vizsgált épület esetében. Az ábra alapján megállapít-
ható, hogy a ráfordítási tényező csökkenése lehetővé teszi a fűtési hőenergia-
igény növekedését. 
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3. ábra Összefüggés a berendezés ráfordítási tényezője 
és a fűtési hőigény között 

 

A telepítési hely gazdaságosságra gyakorolt hatásának a meghatározá-
sára a hővédelmet szabályozó rendelet (Wärmeschutzverordnung 95, 
WschV 95) előírásaival történő összehasonlítás szolgál. Az EnEV szerint pél-
daként tekintett épület megengedett 128 kWh/m2 évi primerenergia-igénye az 
alábbiakból tevődik össze: az ivóvíz hőigénye az EnEV szerint állandó érték. 
A ráfordítás és a fűtésre szolgáló hő az ivóvíz hőigényével együtt nem lépi túl 
a megengedett primer energia értéket. A hőszigetelt téren kívül történő telepí-
téskor a DIN V 4701 szabvány 10. fejezete szerint a berendezés ráfordítási 
tényezője 1,76, az évi fűtési energiaigény 61 kWh/m2, ami 25%-al kisebb, mint 
a WschV 95 előírásai szerinti érték (80 kWh/m2). Ha ugyanezt a kazánt a szi-
getelt térben helyezik el, a ráfordítási tényező értéke 1,47, az évi fűtési ener-
gia igény 74 kWh/m2-ig mehet, ami már csak 7%-al kisebb a WschV 95 által 
előírt értéknél. Épületben történő elhelyezéskor tehát az épület hőszigetelésé-
re jelenleg hatályos szabványok előírásainak a betartásához kevés beruházás 
szükséges. Egy alacsony energiafelhasználású ház esetén teljesülnek az 
EnEV előírásai. 

 



Az EnEV szerinti építkezés során a WschV 95 előírásaihoz képest 
jelentkező többletköltségeket tekintve megállapítható, hogy a fűtőkazán 
hőszigetelt épülettérben történő telepítése gazdaságos, ha nem szólnak 
ellene egyéb építészeti vagy műszaki követelmények (4. ábra). A helyiség 
légterétől független módon üzemelő olajkazán esetén a műszaki feltételek 
adottak. Az új készülékek és az EnEV előírásai által az építészeknek és az 
építtetőknek nyújtott lehetőségeket az új épületek tervezésénél figyelembe kell 
venni. 
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4. ábra Többletráfordítások a WSchV 95 előírásai szerint 
E = elosztó rendszer; K = készülék; k = a termikusan szigetelt téren kívül; 

b = a termikusan szigetelt téren belül 
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