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4.4 Elektromos árammal fűtött ablakok: 

kényelmes és jó hatásfokú megoldás 
a hideg ellen 

Tárgyszavak: ablakfűtés; fűtés; hatásfok. 
 
A lakások ablakainak fűtése az utóbbi időkben elterjedt az északi or-

szágokban. Ez a megoldás csak kiegészítheti az alapfűtést, de a meleg 
ablakfelület jelentősen növeli a komfortérzetet, pontosabban megszünteti 
a hideg ablakfelület által közvetlen közelből okozott kellemetlen hidegér-
zetet. Az ablakok fűtése általában villamos módon történik, az ablakfűtés 
a komfortérzet mellett jótékonyan befolyásolja a szobák hőeloszlását, illet-
ve a hőáramlási viszonyokat, különösen abban az esetben, ha az ablakok 
hőszigetelése gyenge, hőátbocsátása viszonylag nagy. Ez a kompenzá-
landó hőelszivárgás még fokozottabb abban az esetben, ha az ablakok 
magasak, ebben az esetben még az ablak alá állított hagyományos fűtő-
test sem képes a hőkiáramlást megakadályozni. Az északi országokban 
már a kereskedelemben kaphatóak villamos ablakfűtő berendezések, tel-
jesítményük az 50–600 W/m2 tartományban mozog.  

A villamos ablakfűtés működési elve 
A működés elve nagyon egyszerű, emlékeztet a gépjárművek ab-

lakmelegítésére: két közönséges üveglap közé, a szoba felé eső belső 
táblára vékony, átlátszó hordozóra erősített, fémből kialakított fűtőhuzalt 
helyeznek, amelyen a 220 V-os hálózati feszültség áramot hajt keresztül 
(1. ábra). Az ablak egész felülete ellátható ilyen fűtő huzalozással, illetve 
gazdaságossági okokból az üvegfelületet fel lehet osztani fűtött és fűtet-
len zónákra. A zónák nagysága és geometriai kialakítása konstrukciós 
kérdés, általában vízszintes sávokat szoktak kialakítani, a megfelelő 
nagyságú felületekkel a hőszivárgás és a hősugárzásnak a hideg ablak 
miatti aszimmetrikus alakulása megelőzhető. Mint minden konkrét célt 
szolgáló műszaki megoldásnak, az ablakfűtésnek is fontos jellemzője a 
hatékonyság és annak mérőszáma, a hatásfok. A hatásfok meghatáro-
zásához először is definiálni kell azt, ami új konstrukcióknál nem is min-

 



dig egyszerű dolog. Az ablakfűtésnél a hatásfok meghatározásában 
szerepet játszik a k hőátbocsátási tényező, illetve figyelembe kell venni a 
fűtés beállítása előtti állapotokat is. 
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2. ábra Hőáramlások a fűtött ablaknál
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1. ábra A villamosan fűtött ablak működési elve 

Az ablakfűtés hatásfoka 
Amint azt a 2. ábra mutatja, az ablakfűtés esetén a fűtés nélküli eset-

től merőben különböző módon a két üveglap hőáramlása nem egyforma 
nagyságú, sőt még az irányuk sem egyezik: a P villamos teljesítmény be-
vezetésének hatására a belső üveglapról a szoba belseje felé fog áramla-

ni a hő. Ha a hatásfokot a 
hagyományos módon a befelé 
áramló időegységre eső 
hőmennyiség és a bevezetett 
villamos teljesítmény hánya-
dosaként (Qbe/P) értelmez-
nénk, értéke 50%-nál kisebbre 
adódna, de ami még fon-
tosabb, nem írná le kellően a 
kívánt hatás és az érte hozott 
áldozat arányát. A fűtés cél-
jára bevitt villamos teljesít-
ménynek ugyanakkor csak 

egy része kerül be a hasznos térbe, egy része veszteségként a külvilágba 
jut, ráadásként a szobából eleve kiáramló hő mellé.  
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A hatásfok meghatározásához a 3. ábrán szemléltetett mennyisé-
geket lehet felhasználni. A baloldali ábrarész ugyanannak a szobának az 

 



ablakfűtés beállítása előtti viszonyait írja le, míg a jobboldali az ablakfű-
téses viszonyokat mutatja. A hatásfok definíciószerűen a fűtés hatására, 
illetve anélkül a helyiségben maradó hőáram különbsége, osztva a fűtés 
villamos teljesítményével. A levezetés részleteit mellőzve:  
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fűtetlen ablak fűtött ablak 

Qv = 0 Qv = 0

Qki Qbe’  Qki’ 

ablak Q’ 
P Q 

a szoba 
fala 

Q – Qki = 0 Q’ + Qbe’ = 0 
P – Qbe’ – Qki’ = 0 

3. ábra Hőegyensúly a fűtetlen és a fűtött ablak esetén 
 
 
A képlet két okból is alkalmas a villamos ablakfűtés hatásosságának 

mérésére: 
• megmutatja, hogy a bevitt villamos teljesítmény mekkora része 

hasznosul az ablak hőveszteségének pótlásában és a helyiség 
fűtésében, 

• független a bevitt villamos teljesítmény nagyságától. 
A definíciós képlet gyakorlati kalkulációs célokra kevéssé alkalmas, 

mivel a hőáramok nem ismertek. A helyzetet bonyolítja, hogy többféle 
fizikai folyamat is szerepet játszik az ablakfelületen keresztül lebonyoló-
dó hőáramlásban: a konvekció, tehát a hővezetés mellett a sugárzás is 
szerepet kap. A továbbiakban a bonyolult nemlineáris egyenletrendsze-
rek részletezése helyett álljon itt néhány diagram az egyes paraméterek 
hatásának szemléltetésére. 

 

 



A paraméterek befolyása a hatásfokra 

A 4. ábra azt mutatja be, milyen hatással van az ablak belső felüle-
tének hőmérséklete a hatásfokra. A kalkulációk arra a meglepő ered-
ményre vezettek, hogy ennek a paraméternek a hatása minimális, vagyis 
a kellemes meleg felület létrehozása szinte nem jár plusz energia-
befektetéssel.  
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kettős üveg, közte levegő 
P = 25 ….230 W/m2 

 

4. ábra A hatásfok függése a külső és a belső hőmérséklettől 
(kettős ablak, k = 1,8 W/m2K) 

 
Az ablakrétegek száma és a táblák közötti tér kitöltése alkalmas ne-

mesgázzal viszont nagy hatással van a folyamatokra. Amint az 5. ábra 
mutatja, háromrétegű üvegezés és kripton-gázzal való feltöltés esetén a 
hatásfok értékei jelentősen javulnak, a külső hőmérséklettől való függés 
jellege ugyanakkor változatlan. Az ábra bemutatja a k hőátbocsátási té-
nyező változását is, mind ablakfűtés nélkül, mind ablakfűtéssel (k’). A té-
nyező értéke megnő az ablakfűtés bekapcsolásának hatására, ami azzal 
magyarázható, hogy a fűtésre használt energia egy része is veszteség-
ként távozik az ablakfelületen. Az is figyelemre méltó, hogy a hőát-
bocsátási tényező értéke függ a külső hőmérséklettől. Az 5. ábra elemzé-
se vezette a kutatókat arra a gondolatra, hogy megvizsgálják a hatásfok 
és a hőátbocsátási tényező összefüggését. Az összefüggés a lineárist jól 

 



közelítőnek adódott, amint azt a 6. ábra szemlélteti, és erre nincs hatással 
a belső hőmérséklet változása sem. Az ábra alapján gyakorlati műszaki 
célokra kiválóan alkalmazható képlet munkálható ki a hatásfokra: 

 

η = 0,985 – 0,175*k 
 

ahol k a nem fűtött ablak hőátbocsátási tényezője egy jellemző külső 
hőmérséklet mellett.  
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hármas üvegréteg, kriptongáz 
T1 = 25 °C 
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5. ábra A hatásfok és a k tényező összefüggése hármas üvegréteg 
és kriptongáz-töltés esetén 
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6. ábra A hatásfok függ

 
A bonyolult számítások m

képlet, méghozzá a Tk külső hő
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A képletek enyhén változh
tásával. 

Következtetések 

A számítások és azok kís
levonását indokolják: 

• Az ablakfűtés hatásfoká
fűtésére és az ablak hőv
szével célszerű definiáln

• A hatásfok –10 °C külső
ságú hőátbocsátási tény
hőszigetelésű kivitel ese

 

1 1,5

                                               

                     

2

                     

                
             

                                   
                                    
                                               

                                                    
                                                          
                                                               

  T1 = 25 oC 
  T1 = 20 oC 

e
m

a

é

t
e
i
 
e
t

k tényező, W/m2K
k tényező, W/m2K
   
ése a k hőátbocsátási tényezőtől 

llőzésével álljon itt egy további közelítő 
érséklet függvényében:  

tnak az ablak konstrukciójának változta-

rleti igazolása az alábbi következtetések 

 a bevitt fűtési teljesítménynek a szoba 
szteségének fedezésére felhasznált ré-

. 
hőmérsékletnél és k = 1,1 W/m2K nagy-
ző mellett kb. 78%, maximuma a legjobb 
én 89%. 



• A hatásfok fordítottan arányos a nem fűtött ablak hőátbocsátási 
tényezőjével, ezt műszaki célokra egyszerű lineáris képlettel lehet 
kifejezni. A hatásfok gyakorlatilag független a belső üvegfelület 
hőmérsékletétől.  

A vizsgálatok összességében azt mutatták, hogy az ablakfelületek 
fűtése nagy hatásfokú és egyszerűen megvalósítható módszer hideg 
klímájú területeken a komfortérzet fokozására, a hideg ablakfelületek 
miatti kellemetlenségek kiküszöbölésére.  
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Röviden… 

A Kiotói Jegyzőkönyv életbe lép – 
Oroszország ratifikálta 

A Kiotói Jegyzőkönyv ugyan elsősorban környezetvédelmi szem-
pontból jelentős, mivel azonban a levegőszennyező, üvegházhatást ki-
váltó gázok egyik legnagyobb kibocsátója az energetikai iparág az erő-
művek révén, kiadványunkban is illik e fontos történelmi fordulópontról 
megemlékezni. 

A Kiotói Jegyzőkönyvet 1997-ben írták alá, és a hozzá csatlakozó 
államok azt vállalták, hogy 2012-re az 1990-es mennyiségnél öt szá-
zalékkal kisebbre csökkentik területükön a hat legfontosabb levegő-
szennyező gáz, elsősorban a CO2 kibocsátását. Az egyezmény élet-
belépésének, vagyis nemzetközi jogi szempontból kötelezővé válásá- 
nak több előfeltételt szabtak létrehozói: legalább 36 ország, valamint 
a teljes globális kibocsátás 55%-át képviselő ország írja alá és nem-
zetgyűlése ratifikálja azt. A világ kb. 120 országa már idáig megtette ezt, 
de a teljes kibocsátás 55%-a még nem „jött össze” Oroszország leg-
utóbbi lépéséig. Oroszország egyébként „előkelő” helyen van a káros 
anyagok kibocsátói között a maga 17%-ával. A legfontosabb hiányzó 
láncszem a legnagyobb kibocsátó USA, amelynek elnöke, George W. 

 



 

Bush legutóbb 2001-ben elutasította országának az egyezményhez való 
csatlakozását. 

Putyin elnök szeptember végén tette meg azt a történelmi lépést, 
hogy benyújtotta a ratifikálást megcélzó javaslatát  az orosz alsóháznak, 
az Állami Dumának. Az ottani erőviszonyok ismeretében a ratifikálás 
csak idő kérdése volt, és valóban: az alsóház után a felsőház is hozzájá-
rulását adta 2004. november közepén. Oroszország állandó ENSZ-
képviselője, Andrej Gyenyiszov azonnal be is nyújtotta a ratifikálást iga-
zoló dokumentumokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának, így a hivatalos 
formaságoknak megfelelően ettől számított 90 nap múlva, vagyis 2005 
február 16.-án a Kiotói Jegyzőkönyv jogerőre emelkedik. 

Számos politikai megfigyelő szerint Putyin elnök e lépése országá-
nak az Európai Unióhoz való közeledését célozza, és bizonyos ez irányú 
háttéralkuk eredményeként jött létre. Ez azonban semmit sem von le a 
lépés jelentőségéből, mivel általa a mindezidáig egyetlen globális kör-
nyezetvédelmi megállapodás lép jogerőre. A Kiotói Jegyzőkönyv eddigi 
aláírói egyébként önmagukra nézve eddig is kötelezőnek tekintették az 
egyezményt, de a be nem tartás miatti esetleges későbbi nemzetközi 
szankcióknak elengedhetetlen előfeltétele az egyezmény jogi érvényes-
sége. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi ülésén az orosz ratifiká-
lást igazoló dokumentumok benyújtásának kapcsán Kofi Annan, az 
ENSZ főtitkára is méltatta az eseményt. Véleménye szerint a jogerőre 
emelkedés új lendületet adhat a környezetszennyezés elleni nemzetközi 
küzdelemnek, aminek már a legközelebbi nemzetközi találkozón, a Klí-
maváltozási Megállapodás (Climate Change Convention) résztvevőinek 
Buenos Airesben 2004. december 6. és 17. között sorra kerülő értekez-
letén remélhetőleg kézzelfogható jeleit lehet tapasztalni. 

 
 
Interfax orosz hírügynökség  http://www.interfax.ru 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change http://unfccc.int 
Climate Action Network Europe  http://www.climnet.org 

 
 
 
 
 
 


