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A német háztartásokban a földgáz a legfontosabb fűtőanyag. A statisztikai 

adatok szerint 2001-ben a német háztartások 45,3%-a földgázzal fűtött. Ezt kö-
veti 32,2%-kal a fűtőolaj, 12,4%-kal a távfűtés, 5,8%-kal a villamos energia és 
4,3%-kal a szén. A földgáz szerepének erősödése tovább fog folytatódni, mivel 
2001-ben az új építkezések 76%-ban fűtésre a földgázt veszik igénybe. 
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1. ábra A német háztartások kedvelt tüzelőanyaga a földgáz 

 



2001-ben Németországban mintegy 260 000 új gázkészüléket szereltek 
fel. Ez az előző évhez képest csaknem 8,4%-os növekedés. A szakemberek 
előzetes értékelése szerint 2002-ben minden második új falra szerelt gázké-
szülék földgáztüzelésű lehetett. Ezek szerint ma már elismerik ezek előnyeit 
és a földgáztüzelésű készülékek mind az új építkezéseknél, mind a korszerű-
sítések esetében egyaránt jól beváltak. 

A gázfűtés gazdaságosságán és környezetkímélő tulajdonságán túl nép-
szerűségének további növekedését még az alábbiak indokolják: 

– A gázkészülékgyártó vállalatok az elmúlt években fejlesztési tevékeny-
ségüket olyan típusokra koncentrálták, amelyek egyszerűen integrálha-
tók a lakóhelyiségbe. A korszerű gázkazánok kis helyfoglalásúak, 
csendesek, megfelelően formatervezettek és konstrukciójuk a szerelés 
szempontjából kedvező. Ezek a tulajdonságok ugyanakkor az üzemel-
tetési költségeket is jelentősen csökkentik. 

– A felületi égők fejlesztési eredményei segítik az egyre tudatosabb kör-
nyezetvédelmet. A kondenzációs technikával kombinált korszerű su-
gárzó égő bevezetésével az ásványi energiahordozókon alapuló fűtés-
nek a környezetszennyezéstől csaknem teljesen mentes és emiatt 
perspektivikus változatát sikerült megvalósítani. 

Kis helyfoglalású és könnyen szerelhető 
A költségekre való tekintettel mind több ház épül pince nélkül. A társashá-

zakban gyakori, hogy minden lakás olyan önálló fűtőberendezéssel rendelkezik, 
amelyik a hasznos lakótér egy részét foglalja el. Ezért manapság fontos, hogy a 
hőtermelő berendezések helyigénye a lehető legkisebb legyen. 

A kondenzációs gázkészülékek ma már annyira kis helyfoglalásúak, hogy a 
házon belül bárhol felfüggeszthetők: a konyhában, a fürdőszobában, a folyosón, 
a padláson, vagy a pincében. Esztétikusak, ugyanakkor annyira zajtalanok, hogy 
nem hatnak zavarólag a lakóhelyiségekben. Mivel ezeket a készülékeket a hő-
szigetelt épületen belül üzemeltetik, messzemenően kielégítik az energiatakaré-
kossági rendelkezések követelményeit. Mindez mind az új építkezések, mind az 
épületrekonstrukciók esetében előnyös a felhasználó számára. 

A jelenlegi, kedvező tulajdonságokkal rendelkező földgáztechnológia le-
hetővé teszi, hogy a gázkazánokat mind gyakrabban közvetlenül a tetőszer-
kezet alatt szereljék fel:  

– A földgázt nem kell tartályban tárolni. 
– Ha a tetőtér alatt a padló terhelhetősége kicsi, lehetőség van fali gáz-

készülék felfüggesztésére. 
– A kis helyfoglalású készülékeket az egyébként kihasználhatatlan he-

lyeken és a mellékhelyiségekben is fel lehet szerelni. 
– A tetőtérben ugyanolyan műszaki és szerelési előírások érvényesek, 

mint a lakóház többi helyiségében. 

 



A tetőtérben való elhelyezés előnye, hogy a füstgázokat, az égéstermé-
keket rövid vezetéken keresztül egyszerűen, közvetlenül a szabadba lehet ve-
zetni. Amennyiben már az új épület tervezésekor eleve a tetőtérben jelölik ki a 
gázkazán helyét, megtakarítható az egész házon keresztül vezető kémény 
költsége. Korszerűsítés esetében pedig a pincében, vagy a lakásban felsza-
baduló helyet más célokra lehet hasznosítani.    

A figyelem egyre inkább a hőtermelő berendezések beszerelési és kar-
bantartási költségeire irányul. Emiatt mind gyakrabban a modulstruktúrájú ké-
szülékekre esik a választás, amivel leegyszerűsíthetők a fűtésszerelési műve-
letek. 

Ezen kívül a mostani gázkazánok előszerelt állapotban kerülnek a fel-
használóhoz. Különleges szerelési segédletek egyszerűsítik le a beépítést. A 
fali készülékeket mindössze egy keretben függesztik fel, a vízhálózat beköté-
sét csatlakozó szerelvénykészletek könnyítik meg. Ez a fűtésszerelő munkáját 
meggyorsítja, leegyszerűsíti az üzembe helyezést és a karbantartást, ami vi-
szont anyagilag az üzemeltető számára is előnyös. 

Kis helyfoglalású, víztárolóval integrált, kondenzációs 
gáztüzelésű készülékek 

Egyre több kis helyfoglalású és könnyen szerelhető gáztüzelésű konden-
zációs készülék jelenik meg a piacon. Ezek olyan, olcsón beszerezhető be-
rendezések, amelyek adagolószivattyúval ellátott, integrált, 80-100 l űrtartalmú 
melegvíztárolót fűtenek. 

Ezek a kis helyfoglalású készülékek egyidejűleg fűtenek és biztosítják a 
melegvíztárolást. Már a gyártó üzemben megtörténik előszerelésük, ami mind 
a szerelés munkaigényességét, mind a szerelési költségeket jelentősen csök-
kenti. A kis méretek és a formatervezett kivitel teszi lehetővé, hogy lakótérben 
kerüljenek felszerelésre. Ezeket a készülékeket természetesen a pincében, 
már eredetileg erre a célra szolgáló fűtőhelyiségben, vagy a tetőtérben is el 
lehet helyezni.  

A Vitodens 222 típusú készülék beépített melegvíztárolója kényelmes 
melegvízellátást biztosít, ugyanakkor lehetővé teszi a kazán kondenzációs 
gáztüzelését. A hagyományos melegvíztároló alsó részében elhelyezett, belső 
hőcserélővel rendelkező vízmelegítőkkel szemben, az adagoló tároló eseté-
ben a vizet egy lemezes hőcserélő egyidejűleg felmelegíti és ugyanakkor a 
tároló felső részébe vezeti. Miután a meleg víz elvezetése is a tároló felső ré-
széből történik, a felhasználó számára már röviddel a tároló feltöltésének 
megkezdése után rendelkezésére áll a meleg víz. 

A befolyó hideg vezetéki vizet az adagolószivattyú azonnal a lemezes 
hőcserélőn vezeti át és ott felmelegíti. Ezért olyankor is rendelkezésre áll a 
meleg víz, amikor a hagyományos melegvíztárolós rendszer már kiürült volna. 

 



Ezért ez a 80–100 l térfogatú, adagolós melegvíztároló készülék megfelel a 
hagyományos 160 l-es tárolós vízmelegítőnek. 

Nagyobb teljesítmény esetében is kis helyfoglalás 
A fali gázkészülékek a közép- és nagy teljesítményű kategóriában is tért 

hódítanak. Különlegesen intelligens megoldást dolgoztak ki annak érdekében, 
hogy a méretek még ebben az esetben is mérsékeltek maradjanak. 

Így például a nagyobb teljesítményű (49 és 66 kW névleges hőtelje-
sítmény) Vitodens 200 típusú, kondenzációs gáztüzelésű fali készülékek Inox 
radiál-hőcserélőjét is alkalmassá tették a fokozott követelmények kielégítésére 
olymódon, hogy koaxiálisan egymásra tekercseltek két radiál hőcserélőt. A 
meleg víz tehát két, egymással párhuzamosan haladó hőcserélő csövön 
áramlik keresztül. Ez egyrészt előnyös, mert a hőcserélő méreteit korlátozni 
lehetett. Másrészt, miután a meleg víz két, egymással párhuzamos csőkígyón 
halad keresztül, csökkenthető volt az áramlási ellenállás és a zaj.  

Különösen olyankor, amikor a nagyobb teljesítmények esetében helyta-
karékos megoldásra van szükség, célszerű a fali gázkészülékek soros 
csatlakozású elrendezésének alkalmazása. Így például négy sorba kapcsolt 
kondenzációs fali készülék segítségével jóval 200 kW fölötti teljesítményigényt 
is el lehet érni. Ezzel a módszerrel helytakarékosan például társasház 
melegvízellátását is meg lehet oldani. 

Az indítások számának és ezzel a tüzelőanyag-fogyasztásnak további 
csökkentése érdekében a korszerű többlépcsős szabályozás modulációs 
üzemmódban működik. A többlépcsős szabályozás az aktuális hőigény és a 
külső hőmérséklet figyelembe vételével meghatározza a kazánhőmérsékletet. 
Minden egyes fali kazán égőjének teljesítményét a kívánt vízhőmérséklethez 
igazítják. A modulációs üzemmód következtében a többlépcsős rendszeren 
belül hosszabb ideig működnek az égők, javul a kihasználtság mértéke, és 
csökken a teljes berendezés által előidézett légszennyezés. 

A károsító anyagok mennyiségének csökkentése 
az elégetés optimalizálásával 

Az égőkonstrukció állandó tökéletesítése révén elégítik ki a hatásfok, va-
lamint a környezetszennyezés szempontjából fokozódó fogyasztói és a tör-
vény által előírt elvárásokat.  

A kondenzációs fali készülékek előkeveréses felületi égőkkel rendelkez-
nek. Az égéslevegőt ventilátor szívja be, és már az égő felé vezető szakaszon 
gázzal keveri. Az egyenletes keveredés következtében egyrészt csökken a 
reakciófelületen a helyi hőmérsékleti csúcsok száma, ami egyúttal a nitrogén-
oxidos levegőszennyezés korlátozásához is hozzájárul. Másrészt ez a techni-
ka lehetővé teszi, hogy az égőteljesítmény modulációs üzemmódban alkal-
mazkodjon az aktuális hőigényhez (2. ábra). 
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ra Sugárzó égő szerkezeti felépítése (Viessmann) 

ők rövid, összefüggő lánggal működnek, ami lángréteg formá-
z égő felszínén. A felszabaduló energiát főként a hősugárzó 
zért ezt az égőtípust sugárzó égőnek is nevezik. 
 légszennyező anyagok mennyisége függ többek között az 

. A nagy felület csökkenti a termikus igénybevételt, ezért a le-
ő szén-monoxid- és nitrogén-oxid-képződés is kisebb lesz. 
eakcióövezetből történik a hőelvonás, ami korlátozza az ún. 
n-oxid-képződést. 
letű, mátrix struktúrájú sugárzó égő nemesacél huzalfonatból 
b alakú reakció-felület a melegedés hatására feszültségmen-
s ennek következtében hosszú élettartamú. Gyújtás után a 
 felületen és azt 900 °C-ra felhevíti. A forró huzalfonat a hőt 
es kisugározni. Ez a hatás a láng hőmérsékletét jelentősen 

ezetés automatikus szabályozása 
gő keverékkel működő korszerű sugárzóégők az eltávozó 
utomatikus szabályozását is lehetővé teszik, ami javítja a ké-
iztonságát és lényegesen megkönnyíti az első üzembe helye-

nok beszerelésekor a fűtési szakembernek különböző építé-
at kell figyelembe vennie: a kémények különböző hosszúsá-
metszetűek, esetleg ívben, vagy szögben változtatják irányu-



kat stb., ami megváltoztatja az eltávozó égéstermékek áramlási ellenállását. 
Azonban üzem közben is módosíthatja az áramlási ellenállást az elszennye-
ződés, az eljegesedés, vagy az építészeti kialakításának módosítása. Ha a 
ventilátor fordulatszáma állandó, az égéslevegő és az eltávozó égéstermékek 
elvezetésének megváltozó ellenállása következtében megváltozik a szállított 
levegőmennyiség és ezzel együtt, nem kívánatos mértékben, a névleges tel-
jesítmény is. 
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3. ábra Névleges teljesítmény a füstgázvezeték hosszának függvényében 
 
A kondenzációs gázkészülékek ma már képesek arra, hogy kiegyenlítsék 

ezeket a változó üzemeltetési feltételeket. Az eltávozó égéstermékek automa-
tikus szabályozásának hiányában beépített keresztmetszet-szűkítő diafrag-
mákkal és beszerelés, valamint első üzemeltetés során kézi szabályozással 
kell kiegyenlíteni ezeket a megváltozott üzemeltetési feltételeket. A tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy ez gyakran elmarad. 

Az eltávozó füstgázok automatikus szabályozása ellensúlyozza ezeket a 
zavaró hatásokat. Az égőbe integrált nyomásérzékelő alapján határozza meg 
a rendszer a tényleges égéslevegő-mennyiséget. Az intelligens szabályozás 
ennek megfelelően önműködően az aktuális üzemeltetési feltételekhez igazítja 
az égőfej ventillátorának fordulatszámát. Ennek következtében az égő műkö-
dése automatikusan és optimálisan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. 
Az automatikus füstgázszabályozás az égéslevegő és a füstgázelvezetés 
nyomásviszonyainak változásait ugyanúgy ki tudja egyenlíteni, mint a légnyo-
más ingadozásait. A hálózati feszültség ingadozásai által előidézett nem kívá-
natos fordulatszám változások és az ezzel együtt járó égőteljesítmény-
változás hatásait az automatika szintén kiegyenlíti. 

Az automatikus füstgázszabályozás a fűtés kiépítésekor és az üzemelte-
tés folyamán több előnyt is biztosít:  

 



 

– Megbízhatóan elérhető és tartható a készülék névleges teljesítménye. 
– Beszerelésnél felesleges például a diafragmák beépítése, vagy a sza-

bályozási paraméterek kézi beállítása. 
– Fokozódik az üzembiztonság, miután a rendszer működés közben al-

kalmazkodik az aktuális körülményekhez. 

További fejlődési lehetőségek 
A kondenzációs gáztüzelés népszerűségének növekedése töretlenül foly-

tatódik. A mind tudatosabb környezetvédelem, a tüzelőanyagárak emelkedése 
és az egyre szigorodó törvényi előírások ösztönöznek arra, hogy a tüzelő-
anyag-megtakarítási és a levegőszennyezés-csökkentési lehetőségeket minél 
jobban felmérjék és amennyiben ezek műszakilag, valamint gazdaságilag 
megvalósíthatók, akkor ki is használják. 

A jövőben tovább nő a beszerelési és üzembe helyezési ráfordítások 
csökkentésének jelentősége. A készülékek üzemeltetői által támasztott költ-
ségcsökkentési igényeket gyorsan és problémamentesen felszerelhető készü-
lékekkel lehet kielégíteni. Ezért a piacon érvényesülni fognak az olyan rend-
szertechnikai megoldások, mint amilyenek a kis helyfoglalású kondenzációs 
gázkészülékek. Ezek bekötésre kész, előreszerelt állapotban, gyorsan és gaz-
daságosan üzembe helyezhetők.  

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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