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Zehnder missziója-küldetése

Zehnder a preferált beszállító legyen, az energiatakarékos , egészséges és 

komfortos, kellemes belső klímát nyújtó rendszerek területén.

Komfort

EnergiamegtakarításEgészség

Kellemes

belső 

klíma
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Zehnder

formatervezett 

radiátorok

Zehnder mennyezeti

sugárzó hűtő-fűtő

rendszerek

Zehnder Clean Air 

légtisztító rendszerek

Zehnder

hővisszanyerős

szellőzőgépek

Fűtés Friss levegő

Fűtés Hűtés Tiszta levegő

Mindent a kényelmes, egészséges és energiatakarékos klímáért



1958 Zehnder mennyezeti sugárzóernyők gyártás
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A sugárzóernyők működési elve a NAP működésén alapul
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Hősugárzás

Elektromágneses hullámok terjesztik, minden 

irányban, melyek hővé alakulnak szilárd testtel 

való érintkezéskor.
Hőáramlás

(természetes vagy 

gépi)

A hőt egy mozgó 

médium (folyadék,gáz) 

egy szilárd testnek 

továbbadja, a levegő 

felmelegszik, felszáll.A

részecskék mozgásban 

vanak egymáshoz 

képest.Fűtőtesteknél.
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Hővezetés

Hullámokkal terjed,mely inkább szilárd 

anyagokra jellemző. A részecskék egymáshoz képest 

nyugalomban vannak.

Általános fogalmak:hőátadás
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Hőkomfort kondíciók DIN 1946 ( Fűtés, szellőzés és 

légkondícionálás – Egészségügyi ,gyakorlatieljárásgyűjtemény), 

Leegyszerűsítve,ideális esetben a  hőkomfortunk függ a levegő hőmérsékletétől és 

a környező felületek hőmérsékletétől

𝑇é𝑟𝑧é𝑘𝑒𝑙𝑡,𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡í𝑣 =
𝑇𝑙𝑒𝑣𝑒𝑔ő + 𝑇𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡𝑖

2

A termikus hőkomfort elérését a következő tényezők befolyásolhatják:

• levegő hőmérséklete, levegő páratartalma, levegőmozgás, sugárzó hő

Egy épületet befűteni vagy klimatizálni még mindig gondot jelent. 

Egyrészt emelkednek az energiaárak,másrészt megnövekednek az 

igények az optimális szobaklímával szemben.

Hogyan lehet mégis a komfortot élvezni és a költségeken spórolni?
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Érzékelt hőmérséklet fűtés esetén – szemléltető ábra
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Levegőhőmérséklet és érzett hőmérséklet

LégfűtésMennyezeti sugárzóernyők

A külső hőmérséklet és a szobahőmérséklet kisebb különbsége miatt 

kevesebb a hőveszteség a mennyezeti sugárzóernyővel fűtött 

helyiségben.
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Sugárzóernyők intenzitása - teljesítményzónák

E1E2E3 E2 E3

50% 70% 100% 90% 70%90%

E1 = min. 90 % = AH x 0.5

E2 = min. 70 % = AH x 1.0

E3 = min. 50 % = AH x 1.5

AH

50%



X = AH X = AH

E E E

 E

Egyforma teljesítményű ernyők

Optimális sugárzóernyő kiosztás

Sugárzóernyők  egymástól való távolsága = beépítési magasság

A falaknál lévő hőveszteség nincs lefedve.
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Optimális sugárzóernyő kiosztás

Sugárzóernyők  egymástól való távolsága = beépítési magasság

Megnövelt ernyők a hideg falfelületek 

kompezációjáért

X = AH X = AH

E+ E E+

 E
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Optimális kiosztás

• légcsere (max.1/h), ha >1/h, a hideg levegő beáramlása nem fűthető fel

teljesen csak a sugárzóernyőkkel,légfüggönyt,szalagfüggönyt kell használni  

• Egyenletes sugárzási intenzitás
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Δ

Δ

Tair = 18 °C

Meleg Fej ! Hideg lábak!

Összehasonlítás

Sugárzóernyők(RCP) vs. légfűtés(WAS-Warm Air Systems)

Levegő rétegződés
(függőleges levegő hőmérséklet gradiens: RCP 0,3 K/mWAS min 1,0 K/m)

A hőmérséklet 

drasztikus 

emelkedése

magas

energia-

felhasználással

jár
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Egyenletes hőmérséklet, komfortos érzet!

Δ

Δ Tair = 15 °C

Összehasonlítás

Sugárzóernyők(RCP) vs. légfűtés(WAS-Warm Air Systems)

Levegő rétegződés
(függőleges lev. Hőmérséklet gradiens: RCP 0,3 K/m WAS min 1,0 K/m)

Egyenletes

Hőelosztás,csekély

energiafelhasználás.
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Következmény

Mennyezeti hősugárzó
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Légfűtés
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Mennyezeti hősugárzók

potenciális energiamegtakarítása

1. 2. 3.

◊ - érzett hőmérséklet



1610/16/2017 RHC level 1

5-10m 10-15 m

1 1

1,15
nem megfelelő az 

alkamazáshoz

1,15
nem megfelelő az 

alkamazáshoz

1,3 1,6

1,21 1,45

1,15 1,3

Magasból lefelé irányuló

Közepes és magas hőmérsékletű 

keresztirányú áramlás közepes magasságból

1 1,15

TÖBBNYIRE HŐÁRAMLÁS

Meleg levegő áramlás

GÉPI HŐÁRAMLÁS

Keresztirányú alacsony magasságban

Közepes és magas hőmérsékletű sugárzó 

fűtés - Zehnder termékkategória

 f h,i

Helyiség magassága
Fűtsé típusa és fűtőegység 

elhelyezése alapján

TÖBBNYIRE SUGÁRZŐ FŰTÉS

Padlőfűtés

Plafonfűtés(t<40°C)

EN 12831 szabvány –útmutató,tervezendő hőveszteség 

kiszámítására

Qhelyiség= (Q Tr. +Q Filtr.) x fh,i

B.1 Táblázat - Magassági korrekciós faktor , f h,i
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Zehnder Sugárzóernyő termékek

sugárzás > konvekcióxxzehnder alumline

sugárzás > konvekcióxxzehnder carboline

sugárzás > konvekcióxxzehnder zip

sugárzás > konvekcióxzehnder zbn

PárátlanításHűtésFűtésHűtésFűtés

5 m magasságig

(Irodák, iskolák, 

magánházak…)

30m magasságig

(Gyártó-, Sport-, 

Raktárcsarnokok, 

bemutatótermek)

Működés

Felhasználási területek

Terméknév

sugárzás > konvekcióxxzehnder PAM
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▪ Gyors reakcióidő fűtés és hűtés 

esetén is.

▪ Egyszerű szabályozás

▪ Mennyezeti beépítés, 

helytakarékos, 

nem foglal helyet a felszínen.

Zehnder sugárzóernyők előnyei
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▪ Akár 40%-os energiamegtakarítás a 

légfűtéses rendszerekkel 

összehasonlítva.

▪ Akár 60m hosszú panelhosszak

▪ Nincsenek karbantartási költségek.

Zehnder sugárzóernyők előnyei
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▪ Beépítési magasság akár 50m-ig.

▪ Szabadon választható 

energiahordozók 

▪ Magas fűtőteljesítmény.

▪ Könnyű panelek, egyszerű 

beépítés

Zehnder sugárzóernyők előnyei
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Zehnder sugárzóernyők jellemzői

▪ Ventilátorok 

nélküli, csendes üzemmód.

▪ Egyenletes, huzatmentes 

hőmérsékletelosztás a tér teljes 

magasságában.

▪ Kellemes belső klíma , 

nincs szálló por, mindez segít az 

ellergiás tünetek és megfázások 

elkerülésében is.
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ZIP sugárzóernyő 

jellemzői

• Funkció:Fűtés + hűtés

• Működési kondíciók,max. 95 °C/ 5 bar

• Maximális hossz:~60 m

• Elem hossz: 2-6 m

• Egyszerű raktározás,  beszerelési

szélességek  :
ZIP1 – 320mm , 

ZIP2 - 704mm,két párhuzamos ernyő 

ZIP3 – 1088mm,három párhuzamos ernyő

ZIP4 – 1472mm, négy párhuzamos ernyő

• Galvanizált precíziós acélcső:15x1 mm

• Standard RAL 9016

• Korrózióálló,bevizsgálva DIN50017

• Prés vagy menetes csatlakozás

• Hőszigetelés: 40 mm filc 
hőszigetelőanyaggal,gyárilag beépítve

• Súly ZIP~5 kg/m 
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Zehnder ZIP rendszer elemei

10/16/2017 RHC level 1
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Zehnder ZIP modulok

1x ZIP 320 mm

704 mm 2x ZIP
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Zehnder ZIP modulok

3x ZIP 1088 mm

4x ZIP1450 mm
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Galvanizált fedőlemez1

1

2

2

Zehnder zip – speciális megoldások.
Magas nedvességtartalmú helyiségekbe

XPS vízálló, 

extrudált

polisztirolhab 

hőszigetelés, 

Megemelt gyűjtőcsatlakozók Megszakított panelek
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Zehnder ZIP csatlakozások,hidraulikus kiegyenlítés -

szabályozás

• Tichelmann rendszer, 

azonos méretű panelek, 

azonos térfogatáram 

• Előny:nincsenek

szabályozók

• Hátrány:plusz

csővezeték

Térfogatáram szabályozókkal.eltérő

teljesítményű ernyőknél

• Előny:nincs plusz csővezeték

• Hátrány:szabályozók szükségesek

-gyári beállítás a sáv térfogatáramára
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Zehnder ZIP rögzítési megoldások

Beton mennyezet

Acélprofil

Trapézlemez

Dőlt acélgerendára

Vízszintes 

acélgerendára 

Z profil
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Zehnder ZIP tervezői segédlet,nyomásesés, tömegáram 

számítás,turbulens áramlás,teljesítmény.
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Zehnder ZIP atlétika csarnok (D)
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Zehnder ZIP gyártócsarnok (D)
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Zehnder ZIP logisztikai csarnok (F)
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Zehnder zip – tornaterem 
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Zehnder ZBN autószalon(D)
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Jégcsarnok Svájc

16.10.2017 File name
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Köszönöm a figyelmet!

További információ a www.zehnder.hu oldalon

http://www.zehnder.hu/

