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A szennyvíz és a felszíni víz hõjét is érdemes kihasználni
hoz, dokkokhoz is. A PE csövek a hõszivattyúegységhez elektrofittinges hegesztéssel egyszerûen csatlakoztathatók. Az ilyen berendezéssel kinyerhetõ teljesítmény egy modern
családi ház fûtési hõszükségletének nagyságrendjébe esik, amennyiben ennél nagyobb teljesítményre lenne szükség, akkor ez több egység összekapcsolásával érhetõ el.
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Az épületek fûtésére és hûtésére - legyen szó
akár családi házról, akár több száz kilowattos
teljesítményigényû épületrõl – egyre szélesebb körben válik ismertté és alkalmazottá a
hõszivattyús technológia. A primer oldali hõnyerés már jól ismert alternatív energiaforrási
között azonban létezik egy: a csatornarendszerekben elfolyó szennyvíz, amelyre az elmúlt években kevesebb figyelem irányult, holott ez a megoldás további lehetõséget kínál a
hõszivattyús hõtermelés gazdasági és környezetvédelmi elõnyeinek kiaknázására.
A lakó- és ipari épületekbõl a lefolyókon távozó szennyvíz jelentõs hõtartalommal bír,
amely hõszivattyú segítségével fûtésre és hûtésre egyaránt felhasználható. Ebbõl a felismerésbõl a német Frank GmbH fejlesztõi
megalkottak egy csatorna-hõhasznosító berendezést, amit PKS-Thermpipe névre kereszteltek. Ez a csatornacsõ hármas funkcióval bír:
egyrészt átveszi a hagyományos közmûcsatorna szerepét, ezen túl lehetõvé teszi a szennyvíz hulladékhõjének újrahasznosítását, végül
pedig a talajban rejlõ geotermikus energiát is
hasznosítja. A szennyvízzel távozó, illetve a
szennyvízbõl kinyerhetõ hõmennyiség számos
tényezõtõl függ. Ilyen a térfogatáram, a hõmérséklet és a csatorna telítettsége, továbbá
ezek idõbeni változása. Emiatt a szennyvíz
hõjének önmagában történõ hasznosítása ne-
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hézkes feladat lenne. A PKS-Thermpipe rendszer ezt a problémát egyszerûen kezelhetõvé
teszi úgy, hogy az említett módon valójában
kettõs primer hõforrást biztosít a hõszivattyú
számára. A szennyvíz hõje melegíti a talajt a
csatorna környezetében, ami a hõszivattyú segítségével kinyerhetõ. A hõszivattyúval hasznosított hõt a csatornában elfolyó szennyvíz
nap, mint nap pótolja, a csatorna környezetében a talaj hõmérsékletének regenerációja folyamatos, ennek köszönhetõen a PKS-Thermpipe rendszer független a szennyvízkibocsátás
napi, illetve a sztochasztikus ingadozásától.
Javasolt alkalmazási területként említhetõk
nagyobb méretû lakóépületek, ipari épületek,
kórházak, iskolák, sportlétesítmények stb.

Hõ a felszíni vizekbõl
A felszíni vizek hõjének hasznosítására új
megoldást kínál a Limnion Lima-1 nevû berendezés, amely kompakt, hatékony hõcserélõ
tavak vagy folyók hõjének hõszivattyúval történõ felhasználására. A Lima-1 teljes egészében minõségi, toxikus összetevõt nem tartalmazó, hosszú élettartamú polietilén (PE 100)
alapanyagból készül. Könnyen kezelhetõ, telepítése egyszerû és biztonságos. A rendszer
installálása horgonyok segítségével történik,
amelyek a folyó fenekére süllyesztik a berendezést, illetve rögzíthetõ oszlopokhoz, mólók-
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A Frank gyár magyarországi forgalmazójaként
a Greenwatt Kft. az innovatív megoldások
meghonosításán túl foglalkozik a mára már
ismertnek tekinthetõ geotermikus talajszondák, illetve a komplett primer oldali kialakításhoz szükséges anyagok forgalmazásával is.
Az általuk használt szondák PE 100-RC
anyagból készülnek, amely magas szakítószilárdságának, teherbírásának és jó hõvezetõ
képességének köszönhetõen a legalkalmasabb
talajszondás rendszerek telepítéséhez. A fúrólyuk kialakítása fontos tényezõ a hatékony
mûködés szempontjából. Ehhez hazai fejlesztésû, magas hõvezetõ képességû tömedékelõ
anyagot kínálnak, amely egyben gondoskodik
az eltérõ talajrétegek közötti vízzárásról is. Az
egyes primer körök könnyû kezelhetõségét,
beszabályozhatóságát az elõregyártott és minõségi elzáró, illetve beszabályozó szerelvényekkel ellátott osztó-gyûjtõ aknák teszik lehetõvé. A primer rendszer fagyállósításához
természetes alapanyagból készülõ, kedvezõ
viszkozitási tulajdonsággal rendelkezõ, a környezetvédelmi szempontotoknak is megfelelõ
fagyálló folyadék szolgál.
Greenwatt Kft., Budapest
www.greenwatt.hu
Hõszivattyús primer oldal kialakítások
1. Lima-1 (felszíni vizek hõjének hasznosítására szolgáló berendezés)
2. Energiakosár
3. Talajszonda
4. Osztó-gyûjtõ akna
5. PKS-Thermpipe (a szennyvíz hõjét hasznosító berendezés)

