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Raktárfűtés 
 

 „Drága a fűtés.” „Hideg és huzatos a rakodórámpára nyíló ajtó környéke, az épületben egyenlőt-
len a hőmérséklet.” „Zavaró az épületen belüli vákuum.” „Panaszkodnak a dolgozók, romlik a 
termelékenység a rossz belső levegő miatt.” „Nagy a fűtőberendezés karbantartási költsége.” Íme 
néhány gond, melyeket a helytelenül választott vagy elavult fűtési és szellőztető rendszer okozhat. 
A nagy gyárak, raktárak egyik jelentős üzemelési költsége a fűtési költség, mely a megfelelő rend-
szer kiválasztásával és helyes üzemletetésével, energiamegtakarítás révén több akár hatvan száza-
lékkal is mérsékelhető, s ezzel a cég haszna növelhető. A helyes kiválasztáshoz ismerni kell a fűtési 
és szellőztetési alapelveket, a rendszereket és választékukat, s meg kell határozni a helyi fűtési–
szellőztetési igényeket. 

 

Tárgyszavak: fűtés; fűtőberendezés; szellőzés; raktár; épület; energiatakarékosság; építészet. 

 
Fűtőrendszerek 
 
A raktárak fűtésére energiaköltség szempontjából 
általában a gáztüzelésű rendszerek a leghatéko-
nyabbak. Villamos- és olajfűtést csak nagyon kü-
lönleges helyeken, vagy akkor alkalmaznak, ha 
nincs gáz. A gázfűtés lehet  
• közvetett és  
• közvetlen rendszerű. 
 
Közvetett fűtési rendszerek  
 
Az elégetett energiahordozó hőjét nem közvetlenül 
adják át a légtérbe, hanem hőátadással, hősugár-

zással fűtenek, ezért energiahasznosítási hatásfo-
kuk gyengébb, mint a közvetlen fűtési rendszereké. 
Az épület levegőjének forgatáshoz, cseréjéhez 
általában nincs vagy csak gyenge mesterséges szel-
lőztetésre van szükség. A közvetett fűtési rend-
szernek négy fajtája van. 
 
Kazános rendszerek (gőzös és melegvizes)  
 
Az olcsó energia idejében az ipari fűtés legna-
gyobb központi hő- és energiaellátó rendszerei 
voltak. A nagy létesítményekben ezeket már a jobb 
hatásfokú gázfűtéssel váltják fel, ami energiameg-
takarításból térül meg. 
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Kis fűtőegységek 
 
A viszonylag kicsi és nem zsúfolt terek bevált fűtő-
berendezései. A fűtési igénynek megfelelő elosztás-
ban építik be őket. Egy teremben sok van belőlük, 
ezért a meghibásodottat a többiek helyettesítik. Ven-
tillátoruk szakaszosan működik, így villamosener-
gia-fogyasztásuk takarékos. A mennyezet közelében 
hasznos teret nem foglalnak. Túl magas és túl nagy 
épületben már nem gazdaságosak (távolra nem képe-
sek fújni és túl sok kellene belőle). Nagy a füstgázzal 
távozó hőveszteség, ezért hatásfokuk legfeljebb hat-
van–hetvenöt százalék. Épületszellőzést nem nyújta-
nak, így a benti vákuum miatt esetleg visszaáramló 
füst ronthatja a levegőminőséget, ezért nagyobb ipari 
és raktárépületekben szellőztető berendezésekkel 
egészítik ki. 
 
Légcserélős fűtés  
 
Folyamatosan üzemelő, magas, téglalap kereszt-
metszetű, padlóra épített, az épület levegőjét leg-
alább óránként egyszer-kétszer cserélő fűtési rend-
szer. A hideg levegőt alul beszívja, a forrót fent, a 
mennyezettel párhuzamosan széjjelfújja az épület-
ben. Hátránya, hogy az épületben nem jól szabá-
lyozható a hőfok, a mennyezet túlfűtése miatt ha-
tásfoka nem elég jó – a gyártók szerint hetven–
nyolcvan százalékos. Nyári használatra hűtő csőkí-
gyóval is ellátható. Drága beruházás, állandóan 
járó ventillátora idővel zajos lesz, áramfogyasztása 
nagy, területigénye sem kicsi. 
 
Csöves infravörös sugárzó fűtőberendezés 
 
Mennyezetre függesztett csőben égeti el a gázt. A 
hőt a cső tükrösre polírozott fűtőfelülete lefelé 
sugározza. Egységei nagyon jók adott tárgyak fűté-
sére, munkahely pontszerű melegítésére. Közepes 
csőhosszúságra és padló felett négy-öt méter beépí-

tési magasságra megadott hatásfoka 80–92 száza-
lék, de hetvennél is kevesebb lehet, ha magasabban 
van és sugárvető felülete piszkos. Nagy épületben 
nem gazdaságos beruházás, nagy tereket nem ér-
demes fűteni vele. Szellőztetése mesterséges, s 
áramfogyasztása nincs.  
 
Közvetlen levegőfűtő rendszerek 
 
Hatásfokuk nagyon jó, mert a gáz közvetlenül a 
melegítendő levegőben ég el, hőjét száz százalékban 
átadja neki. Ipari és raktárépületek fűtésére és fűtött 
levegő utánpótlására igen alkalmas. Szén-monoxid- 
(CO), szén-dioxid- (CO2) és nitrogén-dioxid- (NO2) 
kibocsátásukat ANSI (USA) szabvány írja elő, ami 
alapján minősítik, engedélyezik a berendezéseket. 
Háromféle közvetlen légfűtő rendszer van. 
 
Forrólevegős fúvó fűtő 
 
Részei az égő és fúvó. Elől van a fúvó, amely a 
hideg levegőt az égőn át fújja az épületbe. Ez a 
megoldás kíméli a fúvót a forróságtól, a fúvó to-
vább tart, a legjobb a fajlagos hőleadása (kW/m3), 
s a kifújt levegő hőmérsékletének emelkedése eb-
ben a legnagyobb (71 °C). A legnagyobb hőmér-
séklet emelése fontos mutatószám, mert kisebb 
motorteljesítményt, kevesebb külsőlevegő-igényt 
és energiaköltséget jelent. 
 
Frisslevegős kiépítésben az égő száz százalékban 
külső levegő felhevítésével fűti az épületet, ami 
belső levegőminőség szempontjából hasznos, mert 
nem forgatja az esetleg már szennyezett belső le-
vegőt. Ha jól van megtervezve, ez a kiépítés nem 
engedi az épületbe a levegőbeszivárgást, és a lehe-
tő legkevesebb külső levegőmennyiséggel fűt. Az 
értékes padló- vagy mennyezeti térből nem vesz el, 
mert a tetőre, az alá és a falra is felszerelhető. A 
belső levegőt erősen megmozgatja, amivel mérsék-
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li a hőmérséklet szerinti rétegződést és a hőmér-
séklet-eltérést. A legnagyobb hőlépcsőjű fűtők 
üzemelése a legkedvezőbb, mert a legkisebb fajla-
gos gáz- és villamosenergia-fogyasztással fűtenek, 
és csekély karbantartással beérik. A légbefúvás 
magassága három és tizenkét méter között lehet. 
Ha az épületben túlnyomás alakulhat ki, akkor az 
épület falába célszerű nyomáscsökkentő csappan-
tyúkat beépíteni. Ha a rendszer sok külső levegővel 
dolgozik, levegőpótló fűtővel kell kiegészíteni. 
 
Meleglevegős szívó fűtő  
 
Nem forró, csak meleg levegővel fűt, és a ventilá-
tor a fúvó után van, azaz már a meleg levegőt szív-
ja át magán. Ugyancsak száz százalékban külső 
levegő felmelegítésével dolgozik. Sok levegőt 
szállít, állandó légszállító teljesítménnyel, kevés 
hőfokemelkedéssel. Olyan helyre jó, ahol sok kül-
ső (friss) levegővel, azaz nagy légcserével kívánnak 
fűteni, de gyakran más fűtéssel együttessen, az épü-
leten belüli vákuum megelőzésére alkalmazzák. 
Egyedül ezzel fűteni nagy teret költséges, mert sok 
levegőt szállít, sok villamos energiát és fajlagosan 
több gázt fogyaszt, mint a forrólevegős fűtő, ezért 
csak levegőpótló fűtésként célszerű használni. 
 
Visszaforgató fűtő  
 
A belső és külső levegő változtatható arányú keve-
rékét fűti úgy, hogy az épületben jól fűtött, jó leve-
gő és a megadott légnyomás legyen. A külső leve-
gő aránya húsz és száz százalék között változhat. 
Ezt arányszámmal jelzik, például a 80/20 jelölés 
értelme: a rendszer nyolcvan százalék belső (visz-
szaforgatott) és húsz százalék külső (kívülről be-
kevert, friss) levegőre beállítva dolgozik. Nagy 
teljesítményű, néhány darabbal igen nagy terek 
kifűthetők. Alkalmazását a belső levegőminősé- 
get illetően szabvány szabályozza (az USA-ban). 

Szabványosságát az épületfunkció változásával 
újra ellenőrizni kell. 
 
 
Fűtőrendszerek kiválasztása 
 
Fűtőrendszerek kiválasztásakor az alábbi szempon-
tokat célszerű figyelembe venni: 
• Fontos-e, hogy az épületben mindenütt egyenle-

tes hőmérséklet legyen? 
• Hová (padlóra, mennyezetre) kerül a fűtőrend-

szer? Hasznos (tároló vagy üzemi) teret foglal-e 
el? 

• A tevékenységre vonatkozó levegőminőségi és 
szellőztetési előírások figyelembevétele (dízel-
targonca-közlekedés, hegesztés, vegyi folyama-
tok, egyéb). 

• Pontszerű vagy övezetfűtés kell? 
• Megengedett zajszintek. 
• Kell-e pótlás az elszívott levegő helyett? 
 
Költségszempontok: 
• Beruházási költségek: 

– fűtőberendezések ára, beszerelése és üzem-
behelyezése, 

– gázvezetékek, villamos kábelek ára, beszere-
lése, 

– tető vagy fal áttörése, tartószerkezetek, 
– üzem, raktár működésének akadályozása 

(meglévő létesítmény esetében). 
• Üzemelési költségek: 

– gáz- és villamos energia, 
– karbantartás – munkabér, tartalék alkatré-

szek. 
• Közvetett költségek: 

– üzemi- vagy raktárterület-veszteség vagy 
-nyereség, 

– levegőminőség romlása vagy javulása, 
– az alkalmazottak közérzete és az ebből adó-

dó munkakedve. 
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Energiatakarékos fűtés és hűtés 
 
A legtöbb energiatakarékos megoldás a fűtési és 
hűtési költségeket egyaránt csökkenti. A kívülről 
jövő hő csapdába ejtésére és az épületekbe való 
bejutásának megakadályozására szolgáló passzív 
módszerek, mint a közvetlen melegítés napsugár-
zással, a hőszigetelés, a hővisszaverő tetők, a su-
gárzás egyéb akadályai jelentik a leginkább 
költséghatékony megoldásokat az energiafelhasz-
nálás csökkentésére. A fűtési és hűtési energiafel-
használás csökkentésének másik módja a progra-
mozható termosztátok használata, amelyek auto-
matikusan más hőmérsékletet állítanak be azokban 
a napszakokban, amikor általában üres az épület. 
Ezek a termosztátok általában napi négy külön 
beállítási ponttal, munkanapi és hétvégi program-
mal működnek. Áruk általában száz dollár (USD) 
alatt van, és egy évnél rövidebb idő alatt megtérül-
nek az energiaköltség-megtakarításból. 
 
Sok régi épület, mely az olcsó energia időszakában 
épült, központi hőszivattyút használ a hűtéshez, és 
közvetlen villamosellenállás-fűtést a fűtésre. A hűtés 
és a fűtés együttes energiatakarékos megvalósításá-
nak korszerű eszköze a geotermikus hőszivattyú, 
amely a föld egész éven át állandó hőmérsékletét 
használja fel. Zárt csőrendszerben áramló víz a hő-
cserélő elvén juttatja nyáron a légkondicionálás által 
kivont hőt a talajba, télen pedig a földből a fűtési 
energiát a helyiségekbe. A jó minőségű hőszivattyúk 
hűtése és fűtése is nagyon jó hatásfokú, nem beszél-
ve arról, hogy használati melegvizet is szolgáltatnak.  
 
Burkolat és szerkezet 
 
A nem lakáscélú épületek energetikai viselkedése 
szoros kölcsönhatásban áll a rendeltetéssel és az 
épület burkolatával. Nagyméretű kiállítási vagy 
ipari épületek homlokzatának kialakításánál kerül-

ni kell a napsugárzásnak kitett nagyméretű ablakfe-
lületeket, hogy ne kelljen hűtőenergiát felhasznál-
ni. A klimatizálás egyik irányzata a termoaktív 
mennyezet. A rendszer, amely a betonmennyezet 
semleges zónájába vagy a kompakt kiegyenlítőbe 
vezetett vízáramoltató műanyag vezetékekből áll, a 
következő előnyöket nyújtja: 
• A nagy energiaátviteli felület révén a rendszer-

beli hőmérsékletkülönbségek alacsonyan tartha-
tók, miáltal a környezeti energiák, mint a sza-
badtéri visszahűtés, talapzati hűtés, talajvízhű-
tés, valamint a hőszivattyúk, hatékonyan alkal-
mazhatók. 

• A masszív szerkezetek a termikus aktivizálás 
révén tárolóként állnak rendelkezésre, ezáltal 
megvalósítható az energiatermelés és -leadás 
közötti fáziseltolódás, valamint a teljesítmény-
csúcsok kiegyenlítése. 

• A termoaktív mennyezetek önszabályozók, ami 
jelentősen csökkenti a szabályozástechnikára 
fordított összegeket. Az áramlást és a felszálló 
hőt olymódon állítják be, hogy a felületi hőmér-
séklet állandóan 23 °C körül legyen. Ha a szo-
bahőmérséklet emelkedik, akkor a termoaktív 
mennyezet hűtőhatása érvényesül, ha csökken, 
a mennyezet hőt ad le. 

 
Homlokzat mint naperőmű 
 
Egy elektronikai termékeket gyártó német nagyvál-
lalat részére olyan építészetileg igényes iroda- és 
üzemi épület létrehozása volt a cél, amely haszno-
sítja a napenergiát, továbbá látható módon felhasz-
nálja a vállalat termékeit. A főépületet jellemzően 
alumínium hullámlemezek és -szalagok, a déli 
oldalon napelemek borítják. A táblakeretek között 
fólia helyett műgyantát alkalmaztak. A szükséges 
kábelek profilcsövekben futnak a váltóirányítók-
hoz, amelyek a kinyert egyenáramot a szokásos 
váltóárammá alakítják át. 
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Az épület vasbetonszerkezet, masszív mennyeze-
tekkel. A nehéz szerkezeti elemek hő- és hidegtá-
roló hatásúak. A vállalat által gyártott termékek 
működésének és teljesítményének tesztelése során 
keletkező hő fűti a bejárati csarnokot és a minőségi 
ellenőrző helyiségeket. Ez a hő egy vegyes billen-
tyűs szabályozás révén 18 °C-ra melegíti föl a külső 
levegőt, majd egy szivattyún és egy hőcserélővel 
egybekötött puffertárolón át a központi fűtőberen-
dezésbe kerül. A hőszivattyú az épület hőigényének 
nagy részét fedezi, így a gáztüzelésű kazánt csak a 
leghidegebb hónapokban kell igénybe venni.  
 
 
Minimális energiaszükségletű, 
nulla kibocsátású ipari épület 
 
Egy 2002-ben megnyitott hatalmas méretű ipari- és 
irodaépületet teljes egészében megújuló energia-
forrásokkal láttak el. Az ökológiai gondolkodás-
módot a természetes fa homlokzat és a visszafogott 
színek alkalmazása is alátámasztja.  
 
Intelligens energiakoncepció 
 
Az épület a nagyon vastag burkolat és a hatékony 
hővisszanyerő szellőzőberendezés mellett egy 
passzív klimatizálási koncepciót is magában foglal, 
aminek értelmében a vasbetonba épített irodák és 
közlekedőfolyosó termikus tárolóképességét az 
épület visszahűtésére használják. Az ezzel az in-
tézkedéscsomaggal évi 220 MWh-ra csökkentett 
hőigényt teljes mértékben fedezi megújuló energia-
forrásokból egy saját repceolaj-hőerőmű (teljesít-
ménye évi 180 MWh), egy 150 m² nagyságú nap-
kollektoros berendezés (évi húsz MWh), valamint 
a fejlesztőrészleg távozó hője (évi húsz MWh). 
 

A regeneratív hőt a permetező berendezés összesen 
500 m³ befogadóképességű tartályaiban tárolják, 
amely így egyúttal alacsony hőmérsékletű fűtéshez 
is felhasználható. Nyáron a tartályokat a napelemes 
berendezés segítségével lehűtik. 
 
Be- és kirakodás irányítása  
 
A rakodáskor szokásos hőveszteség elkerülése 
érdekében a be- és kiszállítás zárt térben (ún. 
hőburokban) történik. A gyártási csarnokhoz kap-
csolódó szállítási területek lehetővé teszik a teher-
gépkocsikba oldalról, ill. hátulról történő berako-
dást. A be- és kihajtás hőszigetelt kapukon keresz-
tül történik. A be- és kirakodásnál a kereszthuzatot 
úgy akadályozzák meg, hogy mindig csak az egyik 
kapu nyitható ki. A csarnok szellőzése irányított 
légbefúvással és hővisszanyerő szellőzőberende-
zéssel történik. 
 
A nagyon hatékony hővédelem, intelligens építés-
technika, alacsony energiaigény mellett olyan öko-
lógiai ipari épület jött létre, amely színvonalas 
munkahelyet biztosít a dolgozóknak. 
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