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Sok családi vagy társasházban olaj- vagy gázüzemű központi fűtés 

szolgáltatja a meleg vizet is. Ebben az esetben a fűtőkazán és a meleg-
víztároló a pincében van, és ha valaki az első emeleten zuhanyozni 
akar, a meleg víznek először ki kell szorítania a csőben lévő, egyszer 
már felmelegített, de időközben lehűlt vizet. A zuhanyozónak várnia kell 
a meleg vízre, s közben nem csupán a hideg víz megy veszendőbe, ha-
nem az a hőenergia is, amely a vizet korábban felmelegítette. 

A várakozás kényelmetlensége elkerülhető lenne az ún. áramoltató 
rendszerrel, amely a vezetékekbe folyamatosan meleg vizet pumpál. A 
szivattyú azonban áramot fogyaszt, továbbá túl nagy tömegű vizet kell 
felmelegíteni ahhoz, hogy a víz ne csupán a tárolóban, hanem a vezeté-
kekben is állandóan meleg maradjon. Társasházakban néhány száz mé-
ter vezetéken még jó szigetelés esetén is jelentős a hőveszteség. A me-
leg víz állandó forgatása több energiát emésztene fel, mint maga a víz-
melegítés. 

A központi melegvíz-szolgáltatással ellentétben, elosztott vízmelegí-
tés esetén szinte semmi hőveszteség nincs. Ebben az esetben ugyanis 
a víz a felhasználás helyén melegszik fel. Már a ház építésénél megta-
karítást jelent, hogy nem hálózzák be a házat a melegvíz-vezeték csö-
vei. A számítások szerint tíz méter vezetéken a csap minden kinyitása-
kor 3 l vizet el kell folyatni, amíg a víz a megfelelő hőmérsékletet el nem 
éri. 15 m vezetéknél már 5 l víz a veszteség. Elosztott vízmelegítés ese-
tén viszont egy kis bojler és a vízcsap között kb. 60 cm a távolság, itt 
mindössze 0,03 l, azaz egy likőröspohárnyi víz folyik el. 

Az energiaforrás megválasztása és a meleg víz előállítási módja 
döntően meghatározza a költségeket és a felhasznált meleg víz mennyi-
ségét. Minden igényre kaphatók különböző teljesítményű, jó minőségű 
készülékek. 

 



Az energiatakarékosság ma fontos szempont mindannyiunk számá-
ra. A környezetet kímélné, ha lemondanánk az olaj- és gáztüzelésről. Ha 
a vízmelegítésre villamos energiát használunk, óvjuk a fogyatkozó ter-
mészeti kincseket, csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást, és függetlenít-
jük magunkat az erősen ingadozó olaj- és gázáraktól. Ezt a választást az 
is alátámasztja, hogy a villamos energiát egyre nagyobb mértékben a 
megújuló szél-, nap- vagy vízenergia szolgáltatja. 

Aki az elosztott vízmelegítés kényelmét szeretné élvezni, kisbojlert, 
átfolyó vízmelegítőt vagy villanybojlert használ. Az 5, 10 vagy 15 literes 
kisbojler a víz melegen tartásához kevés áramot fogyaszt. A vízhőmér-
séklet 35 és 85°C fok között beállítható. Kimutatták, hogy ha a vízcsap 
és a központi vízmelegítő között 3 méternél nagyobb a távolság, akkor 
már kifizetődő egy kisbojler felszerelése, az azonnali meleg víz kényel-
méről nem is beszélve.  

Nagyobb villanybojler könnyen felszerelhető a fürdőszoba vagy a 
konyha falára. Frankfurtban nemrég bemutattak egy elektronikusan sza-
bályozható villanybojlert, amelynek kijelzője 40°C-os hőmérséklettel 
számolva megmutatja, hány liter meleg víz áll még rendelkezésre. Így 
könnyen eldönthető, hogy a víz fürdésre, vagy csak zuhanyozásra ele-
gendő, vagy esetleg utána kell-e még melegíteni. Elektronikus szabályo-
zással a víz hőmérséklete 20 és 85°C között pontosan beállítható. 

A legnagyobb kényelmet az elektronikus átfolyó vízmelegítő nyújtja. 
A beállítás lehetővé teszi, hogy a fűtőteljesítmény automatikusan alkal-
mazkodjon a kívánt hőmérséklethez és vízmennyiséghez. A korábbi ké-
szülékeken alkalmazott fokozatbeállítás helyett a legújabb típusnál a tel-
jesítmény nullától a maximumig finoman alkalmazkodik az igénybevétel-
hez. Így a készülék pontosan annyi áramot használ fel, amennyi a víz-
nek a beállított hőfokra történő felmelegítéséhez szükséges.  

Társasházakban különösen előnyös, hogy az elosztott vízmelegítés 
költségeit a lakók külön mérőóra nélkül is könnyen el tudják számolni. Az 
elosztott vízmelegítés nem befolyásolja a ház hőszigetelését és a szén-
dioxid-kibocsátás sem magasabb, mint központi vízmelegítés esetén. 
Azzal, hogy a vízmelegítők közelebb kerülnek a felhasználás helyéhez, a 
központi vízmelegítéshez képest 20% energia- és vízmegtakarítás is el-
érhető. Az intelligens elektronika a fűtőteljesítményt automatikusan hoz-
záigazítja a beállított vízhőmérséklethez. A készülék napenergiával elő-
melegített vízzel is tud működni. Így további maximum 60% energiát le-
het megtakarítani. A 30 és 60°C közötti hőfok pontos beállításának kö-
szönhetően kinyitáskor a csapból azonnal a kívánt hőmérsékletű víz fo-
lyik. A csapot, ha akarjuk, távirányítóval is kinyithatjuk. Amikor 1987-ben 

 



 

az első, teljesen elektronikusan működő vízmelegítő megjelent a piacon, 
nagy technológiai újdonságnak számított. Még a vízkőlerakódást is sike-
rült az új készülékben kiküszöbölni: a finom nemesacél vezetékeket az 
áramló víz állandó rezgésben tartja, ezért azokra nem tud a vízkő lera-
kódni. 

Az elosztott vízmelegítéshez a berendezések széles skálája ajánl-
ható. Fürdőszobába és konyhába alkalmasak a kis és fali villanybojlerek, 
valamint a hidraulikus és elektronikus átfolyó vízmelegítők. A választékot 
a folyamatos mini-vízmelegítők, a vízforralók és a konyhai asztali bojle-
rek egészítik ki.  
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Röviden… 

Napelemmel működő hajlékony töltőberendezés 
A napelemeket gyártó ICP Global Technologies cég új terméket dobott 

piacra Battery SAVER FLEXTM néven, 5, 10 és 20 W kimenő teljesítménnyel. 
A Battery SAVER FLEXTM törhetetlen napelemekből áll, amelyek együtt 

egy könnyű, hajlítható és tartós napelemmodult képeznek, amely bárhol fel-
szerelhető. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően kiválóan alkalmas ha-
jóban, lakókocsiban, autóban és kempingben való használatra. 

A Battery SAVER FLEXTM igen hajlékony és tartós szén-indium-gallium-
diszelenid (CIGS) napelemekből készül. A tíz papírlapnak megfelelő vastag-
ságú és hajlékonyságú Battery SAVER FLEXTM ha nincs használatban, felte-
kercselhető praktikus tokban tárolható/szállítható. 

A Battery SAVER FLEXTM nemcsak elemek töltésére, de mint közvetlen 
áramforrás is használható hordozható elektronikai eszközökhöz (műholdas 
helymeghatározó rendszerhez, mobiltelefonhoz, hordozható számítógéphez) 
a külön tartozékként megrendelhető 12 V-os csatlakozóval. 

További információk: www.icpglobal.com 
 

(Solar Today, 17. k. 3. sz. 2003. p. 60.) 


