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FläktGroup a korábbi DencoHappel (GEA) és FläktWoods 
cégcsoport egyesüléséből jött létre 2016 októberében így 
már 65 országban lévő képviseleteivel és 16 gyárával Európa 
legnagyobb légtechnika gyártójává vált. 7 korábbi termék 
márka egyesült gyakorlatilag egy név alatt.



Az Eco-Design célkitűzései 2020-ra

-20%-al csökkentett üvegház hatást serkentő gázok kibocsájtása (CO2)
-20%-al növekvő megújuló energia felhasználás
-20%-al kisebb energia felhasználás
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Vonatkozás:
3 fázisú elektromos motorok 50/60 Hz, 

2011 június 16 óta
Csak minimum IE2 hatékonyságú motorok alkalmazhatósága

2015 január 1 óta:
A 7,5-375 kW teljesítményű elektromos motorok IE3 hatékonyságúak + fokozatkapcsoló, vagy IE2 hatékonyságúak 
fokozatmentes szabályzás

2017 január 1-től:
A 0,75-375 kW teljesítményű elektromos motorok IE3 hatékonyságúak + fokozatkapcsoló, vagy IE2 hatékonyságúak 
fokozatmentes szabályzás

Elektromos motorokra vonatkozó előírás
640/2009/EU
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Mely ventilátorokra vonatkozik:
Elektromos motorral hajtott ventilátorokra 
125 W és 500 kW között

•Minimális hatásfok különböző típusú ventilátorokra
•Hatékonysági célérték az optimális munkapont alapján
•ventilátor= járókerék+burkolat+elektromos motor+szabályzás

Ventilátor egységekre vonatkozó előírások
327/2011/EU



Milyen berendezésekre vonatkoznak a 1253/2014 előírásai?

• Légkezelők kiválasztása  a törvényi előírások szerint 

Szellőztető berendezés:

• Olyan készülék, ami az elhasznált levegőt az épületben külső friss levegőre cseréli ki. A szellőző frisslevegő aránya minimum
10%-a kell, hogy legyen a berendezés által mozgatott légmennyiségnek. A beépített ventilátorok felvett maximális
összteljesítménye 30 W-nál nagyobb.

Kivételek: 

• Olyan készülékek, melyek robbanásbiztos tereket szolgálnak ki

• Vészhelyzet esetén használt készülékek (pl.: tűzvédelem)

• Ahol a működési tartomány meghaladja a 100°C-ot

• Ahol a működési tartomány -40°C külső kőmérséklet alatt lehetséges

• Ahol a szükséges betáp meghaladja a 1000V AC-t vagy az 1500V DC-t

• Ahol mérgező vagy nagyon korrozív a kezelt tér

• Ahol hőszivattyú van beépítve (elszívó oldalra)
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Szellőztető berendezések típusai
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Egyirányú szellőztető berendezések:

Csak befúvó- vagy elszívó berendezések, ahol a mechanikusan előállított légáram külön befúvó- és elszívó készülékben valósul meg.

Kétirányú szellőztető berendezések:

Kombinált befúvó- és elszívó légkezelő berendezések.

Megjegyzés: Az olyan befúvó- és elszívó légkezelő berendezések, ahol a két egység közvetítőközeges hővisszanyerővel van 
összekapcsolva, kétirányú berendezések minősül.



Szellőzőberendezések teljesítményének határértékei

1253/2014 előírása szerint kétirányú szellőzőberendezésekre

Közvetítőközeges hővisszanyerők esetén

V: Névleges térfogatáram (VEl+VBe)/2, ha a két térfogatáram különbözik a nagyobbat kell figyelembe venni

E: Hatásfokbónusz

F: Szűrőkre vonatkozó korrekciós tag, hiányzó középfinom szűrő(M5) - 160watt / hiányzó finomszűrő F7 - 200watt, 

ha mindkét szűrőt be van építve, akkor 0 watt
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2016 2018

Minimális 

hővisszanyerési

hatásfok ηt_nrvu

63 % 68 %

SFPint_limit

1700+E–300*V/2–F (< 2 

m³/s)

1400+E–F                (≥ 2 

m³/s)

1600+E–300*V/2–F (< 2 

m³/s)

1300+E–F                (≥ 2 

m³/s)



Szellőzőberendezések teljesítményének határértékei

1253/2014 előírása szerint kétirányú szellőzőberendezésekre

Egyéb hővisszanyerők(lemezes & forgódobos) esetén

V: Névleges térfogatáram (VEl+VBe)/2, ha a két térfogatáram különbözik a nagyobbat kell figyelembe venni

E: Hatásfokbónusz

F: Szűrőkre vonatkozó korrekciós tag, hiányzó középfinom szűrő(M5) - 160watt / hiányzó finomszűrő F7 - 200watt, ha mindkét 
szűrőt be van építve, akkor 0 watt
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2016 2018

Minimális

hővisszanyerési

hatásfok ηt_nrvu

67 % 73 %

SFPint_limit

1200+E–300*V/2–F (< 2 

m³/s)

900+E–F                (≥ 2 m³/s)

1100+E–300*V/2–F (< 2 

m³/s)

800+E–F                (≥ 2 m³/s)



Számítási példa 1253/2014 direktíva szerinti SFP számításra
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Kétirányú szellőző berendezés:

F7 M5

ODA ETA

SUPEHA

F9

BVU:

• HRC: 0,77

• q: 1,67 m³/s



Kötelező tájékoztatás a szellőző berendezésekkel kapcsolatban

2016-tól kötelező információszolgáltatás 2014/1253 szerint(a teljesség igénye nélkül):

• Szállító neve, típuskód, berendezés rendeltetése

• Fajlagos energiafogyasztás(SFP)

• Hővisszanyerő típusa, hatásfoka

• Névleges térfogatáram, áramlási sebesség

• Ventilátor elektromos teljesítmény felvétele

• Energia címke ( szállított berendezésen)

Stb.
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TNM 7/2006 előírása megengedett nyomásveszteségre légtechnikai rendszereknél

Forrás:http://www.csaladihaztervezes.hu/Files/File/7_2006_TNM(1).pdf

12

MSZ EN 13779 osztályozása alapján

Forrás:http://www.panenerg.hu/szakmai-hirek/epuletenergetika-4-leg--es-hutestechnika



A berendezés méretét leginkább befolyásoló tényezők adott névleges térfogatáram esetén

- ErP teljesítése (szükséges-e teljesíteni vagy technológiai 
alkalmazásról van-e szó, ErP alóli kivétel kategóriák)

- Alkalmazási terület ( alkalmazható-e visszakeverés, higiénikus 
kialakítás, robbanásbiztos)

- Építészeti szempontok ( pl. rendelkezésre álló hely, 
szélnyomás, tetőszerkezet teherbírása)

- Hővisszanyerés hatásfoka

- Energiahatékonysági osztály ( pl. EUROVENT, RLT besorolás, 
LCC számítás)

13



Hővisszanyerő rendszerek összehasonlítása
Általános jellemzők

14

ECOROT
Rotációs

ECOPLAT
Lemezes

ECOFLOW
Közvetítő 
közeges

Méret ** *** *

Karbantartás igény *** ** *

Hatásfok *** ** *

Ellenállás ** ** *

Nyári üzem *** ** *

Téli üzem *** *** ***

Beruházási költség *** ** *

Tömeg ** ** ***

Helyigény ** ** ***

Nedvesség 
visszanyerés

** / /

*** kiemelkedő

** jó

* elfogadható

/ nincs



ECOFLOW  & MULTIFLOW 
közvetítő közeges hővisszanyerők

-Teljesítmény szabályozás keverőszelep segítségével vagy a szivattyú fordulatszámának 
változtatásával, vagy ki/be kapcsolásával

-A légáramok egymástól teljesen el vannak választva, nincs visszakeveredés vagy 
szennyeződés veszély

-A hőcserélőket mindig ellenáramban kell bekötni

-Több elszívó gép köthető össze egy vagy több befúvó géppel
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ECOPLAT
lemezes hővisszanyerők

Hosszú élettartamú és rugalmasan felhasználható

Bypass segítségével szabályozható

Nincs nedvesség visszanyerés

Nincs hőhordozó közeg

Nincsenek mozgó alkatrészek (a bypass kivételével)

A légáramok egymástól teljesen el vannak választva

A frisslevegő bypassolható 

Az ECOTWIN kivitelnél az elhasznált levegő is bypassolható (enargia megtakarítás).

Bypass esetén a légoldali ellenállás közel 0.

A friss levegőt bypassolni kell, ha az elszívott levegő relatív nedvességtartalma magasabb, mint 45%, alacsony külső hőmérsékletek 
mellett és túl magas hozam esetén
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ECOROT
rotációs hővisszanyerők

-Nagy hatékonyság, akár 90%

-Hő és nedvesség visszanyerés (entalpia, kondenzációs, szorpciós

-A visszanyerés mértéke függ a választott rotor típusától

-Alacsony áramlási ellenállás, ~200 Pa

-Fagyvédett (fagyási határérték -15°C)

-Szabályozás a forgási sebesség változtatásával (5 -20 ford/perc)

-Nem alkalmas higiéniai felhasználásra

-Rövid építési hossz

-Megfelelő nyomásviszonyok kialakításával elkerülhető a befújt 
levegő elszennyeződése ( kitakarás kialakítása )
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ECOROT
kondenzációs rotor

A tárolótömeg kezeletlen alumínium 

Nedvesség átvitel csak abban az esetben lehetséges, amikor a frisslevegő 
ágban a rotor a távozó levegő harmatpontja alá tud hűlni

A nedvesség átvitelével a vízben oldódó szaganyagok is át tudnak menni

Egy idő után az alumínium korróziója miatt a nedvesség átvivő képesség 
emelkedik

Nedvesség átvitel csak nagyon magas kondenzációs potenciál mellett 
lehetséges (csak télen!)

Főképp hőátvitelre ajánlott
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ECOROT
entalpia rotor

Higroszkópikus (vízmegkötő hatású) rotor

A kapilláris felszín kialakítása céljából általában savval kezelt fém rotor

Nedvesség átvitel kondenzációval, és kis mértékben szorpcióval (abszorpciófelületen való megkötés)

Nedvesség átvitel főként télen

A friss levegő párátlanítása nyári üzemmódban jelentéktelen

Téli üzemmódban hő és nedvesség átvitel

Nyári üzemmódban főleg hőátvitel

 nem használható a friss levegő szárítására
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ECOROT
szorpciós rotor

A tárolótömeg adszorbens anyaggal van bevonva (olyan anyag, amely a felülete 

alkalmas arra, hogy egy másik anyaggal fizikai kölcsönhatásokat vagy kémiai 
kötéseket alakítson ki, van der Waals kötés)

Adszorbensek: kristályos fém alumínium-szilikátok:

– DekaTru® zeolit bevonat, Klingenburg

– 3Å molekula szita, Enventus

Az adszorbens nagyon porózus, fajlagos felülete akár 1000m²/g (lényeges a gyenge 
kölcsönhatás miatt)

Szelektív bevonat, főképp a vizet köti meg (a 3Å részecske méretű molekulákat), a 
szaganyagokat nem

A nedvesség átvitel közel független a kondenzációs potenciáltól

Téli időben nedvesség átvitelre, nyári üzemben a friss levegő nedvességének 
csökkentésére alkalmas
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Kiválasztási példák 
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Keresztáramú hővisszanyerőnél kidobott levegő szennyeződik vissza Ventilátor motor kiszellőztetése konyhai berendezésnél

Rotációs hővisszanyerőnél ügyelni kell a tisztíthatóságra
( Keresztáramú hővisszanyerő a hossza miatt nehezebben tisztítható)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


