Felülettemperálás

fûtéstechnika

Falfûtés-hûtés
Az ember szempontjából a legkomfortosabb, legjobb közérzetet biztosító fûtés a sugárzó. Bizonyíték erre, hogy a
napsugárzás a legkellemesebb számunkra. A sugárzó hõleadás miatt szeretik nagyon sokan a cserépkályhát,
aminek sok-sok évvel ezelõtt nagy kultusza volt, s ma ismét reneszánszát éli.
Vannak, akiknek a cserépkályha az
egyik legmegbecsültebb „bútordarab”
a lakásban. Sok embernek a tûz látványa adja a családias hangulatot, s ezt a
tüzet a kandallókban lehet megtalálni.
Lakásokban sugárzó fûtést valósíthatunk meg padlófûtéssel, falfûtéssel, illetve mennyezetfûtéssel is. A sugárzó
fûtéseket összefoglaló néven felületfûtéseknek nevezzük.
Természetesen adódik a kérdés, hogy
melyik jobb, a fûtõtestes vagy a felületfûtés. Teljesen nem lehet ex katedra
kijelenteni, hogy egyik vagy másik
a jobb. Nagyon sok függ a megszokástól,
a használó ember egyéniségétõl. Azért
néhány elõnyt és hátrányt megemlítünk a teljesség igénye nélkül.
A fûtõtestes fûtések gyorsabban kiépíthetõk, és lényegesen hamarabb reagálnak a külsõ hõmérséklet változására. A felületfûtések viszont tovább tartják a hõt, és alacsonyabb hõmérsékleten is kellemesebb az ember közérzete,
s nem utolsó sorban nem lehet látni a
fûtõtesteket a lakásban. Az alacsonyabb
hõmérséklet abból adódik, hogy a helyiségben lévõ levegõ hõmérséklete és
a környezõ felületek hõmérsékletének
az átlaga együttesen adja az érzékelt
hõmérsékletet. (Most nem beszélünk
egyéb hatásokról, mint például a levegõ
mozgásának sebességérõl.) A magasabb hõmérsékletû felületek felé kevesebb hõt sugároz az ember.
Az alacsonyabb hõmérsékletû fûtés
kevesebb energiát igényel. Ez azt jelenti, hogy a felületfûtésekkel kisebb
költséggel fûthetjük ugyanazt az épü34
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letet. Viszont vigyázni kell arra, hogy a
felületeket ne csökkentsük a méretezetthez képest.
Padlófûtésnél nem szabad a padlóra
plusz szõnyeget tenni, illetve szintén
tilos olyan bútorokat használni, melyek
a földig érnek (csak magas lábakon állókat használhatunk).

Falfûtésnél nem szabad képeket akasztani arra a falra, amelyiken a fûtõfelület van, illetve nem lehet bútorokat
tenni elé. Mindegyik csökkenti a hõleadó felületet.
Mennyezetfûtésnél ilyen gondunk
nincs, mert oda se bútort nem teszünk,
sem szõnyeget, de még képeket sem.
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Sokszor vegyesen használják a felületfûtéseket, vagyis kombinálják a padlófûtést a falfûtéssel vagy mennyezetfûtéssel, de bármilyen más kombináció is
kialakítható. A felületfûtések elõnye
még, hogy megfelelõ hõmérséklet esetén hûtésre is használhatók.
A fal- és mennyezetfûtési megoldások
leglényegesebb eltérése a padlófûtéshez képest a fûtõcsövek mérete. A padlófûtésnél nagyobb átmérõjû csöveket
használunk, emiatt a vezetékek hossza
is nagyobb. A fal- és mennyezetfûtésnél
a vezetékátmérõk kisebbek, hogy kevesebb helyet vegyenek el a helyiségbõl,
illetve könnyebb legyen a mennyezethez erõsíteni a csöveket.
Az átmérõ csökkenése a benne áramló
fûtõközeg sebességét növeli, és ezzel az
ellenállását négyzetesen emeli. Ebbõl
adódóan ezeknek a csöveknek a hossza
jelentõsen csökken. Amíg a padlófûtésnél 100-120 m hosszú áramkör a megszokott, fal- és mennyezetfûtésnél a 3040 m felel meg egy átlagos szivattyú
használata esetén. Nagyobb szivattyút
beépíteni viszont nem ajánlatos, mert
a sebesség ugyan megnövekedne, de az
Gipszkarton fölé történõ szerelés
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áramló közeg zaja is emelkedne, ami például egy hálószobában nem kellemes.
Vizsgáljuk meg elõször a falfûtés kialakítási lehetõségeit. Megoldhatjuk a
fûtést nedves és száraz szerelési módon. A nedves kialakításnál a vezetékek
a vakolatban lesznek elhelyezve (4. ábra). A külsõ falra szereljük a vezetékeket, mert itt a leghidegebb a fal felületi
hõmérséklete, tehát a hõérzetet ez
befolyásolja a legjobban. Lehetséges
hõszigetelést tenni a fûtõcsövek alá, de
gyakran elhagyják. Hiányában több hõ
távozik a külsõ falon keresztül, viszont
kevesebb teret vesz el a helyiségbõl. A
vezetékeket bevakolják a csõ felületéig,
majd a jobb hõelosztás és a vakolat repedezésének megakadályozása miatt
hálót tesznek a vakolatra. Ezután körülbelül 1-2 cm vakolás következik, s jöhet
a festés. A vezetékek megfogására legjobb a speciális kialakítású sín használata, melybe csak be kell pattintani a
csövet (2. ábra).
Az elosztó vezetéket a padló és a fal
találkozásánál célszerû vezetni. Errõl
a vezetékrõl ágaznak le az áramkörök.
A vezetékeket általában 2 m magasságig
célszerû beépíteni, hiszen ennél magasabbra az emberek ritkán nõnek. Az ennél magasabb helyeken nem célszerû
fûteni, mert ott már nem tartózkodunk.
Belsõ falakra csak akkor célszerû fûtõvezetékeket elhelyezni, ha a szükséges hõmennyiség nem érhetõ el a külsõ
falra történõ szereléssel.
Lehetséges még nedves beépítés elõregyártott áramkörökkel is.
A következõkben nézzük meg a száraz
szerelési megoldást. Ilyenkor a vezeték
gipszkartonba van bemarva, s a helyiség felé a teljesen sima felület kerül,
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Nedves rendszerû falfûtés kialakítása

amit esetleg glettelni kell, és máris tapétázható vagy festhetõ a fal. Ennek a
panelnak az elõnye nem csak a késõbbi
felületkialakítás elhagyhatóságában
rejlik, hanem abban is, hogy az alatta
lévõ felületet nem kell annyira precízen
megmunkálni.
Ezután vizsgáljuk meg a mennyezetfûtés
kialakítását. Mindenben lehet hasonló kialakítású, mint a falfûtés. Lehet ez is nedves és száraz szerelésû. A nedvesnél szintén síneket kell felerõsíteni, s ezekbe kell
bepattintani a vezetékeket. Itt is használhatunk kompletten elõre-gyártott áramköröket, melyeket lehet a mennyezetre
ragasztani, vagy gipszkarton álmennyezet
fölé szerelni (3. ábra).
Az osztó-gyûjtõcsövek is a mennyezeten helyezkednek el nedves kialakításnál
(1. ábra), vagy az álmennyezet fölött
száraz technológiánál.
Cséki István

2008/11
Víz-, Gáz-, Fûtéstechnika
Épületgépészeti szaklap

35

