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MODULTÍPUS JELLEMZŐI
Általános ismertetés

Egy teljes hőközponti berendezés három fő modulból áll. 
 
A primer modul tartalmazza hőközpont főelzáróit, szennyfogó szűrőt, nyomáskülönbség és tér-
fogatáram korlátozó szelepet, valamint a hőmennyiségmérőt.
A HMV modul primer ágban tartalmazza az előfűtő hőcserélőt, az utófűtő hőcserélőt, HMV 
egyutú motoros szabályozó szelepet és egy elzárót. Szekunder ágban főelzárókat, hidegvíz-
mérőt, szennyfogó szűrőket, fojtószelepeket, visszacsapó szelepeket és a HMV töltő szivattyút 
tartalmazza. A HMV modulba beépítésre került a HMV tartály töltővezeték a szükséges vissza-
csapó szeleppel és a töltésre használt fojtószeleppel. 
A fűtési modulba beépítésre kerül a fűtési hőcserélő, keringető szivattyú, főelzárók a gumi kom-
penzátorok, szűrő és biztonsági szelep. A modulok tartalmazzák a mutató műszereket az egyes 
közegek hőmérsékletének, ill. nyomásának mérésére.

A hőközpontok primer oldali ellenállása maximum 1 bar lehet. A hőközponti berendezés primer 
oldali ellenállás a primer modul ellenállásának és a HMV modul ellenállásának vagy a fűtési 
modul ellenállásának az összege. A HMV modul hidraulikai szempontból két részre kell bontani. 
A HMV utófűtő része, mely párhuzamosan van kötve a Fűtési hőcserélővel és a HMV előfűtő 
része, amely sorba van kapcsolva a fűtési hőcserélővel és a HMV utófűtő hőcserélővel.

A hőközponti gépészeti- és elektromos modulok épületek központi fűtését és központi haszná-
lati melegvíz ellátását hivatottak biztosítani. A gépészeti modulok a forróvíz hőhordozójú távhő-
vezetékhez és az épületek gépészeti csővezeték rendszereihez csatlakoztatva, az elektromos 
modulok a hőközpontok erősáramú leágazásához csatlakoztatva működtethetők. Az elektro-
mos modul a gépészeti modulok erős- és gyengeáramú készülékeit szolgálja, továbbá ellátja a 
hőközpont irányítástechnikai funkcióit.
A legtöbb gépészeti- és elektromos modul a hőközponti helyiségbe szétszerelés nélkül beszál-
lítható, és a hőközpontokban általában jelentős építészeti átalakítás nélkül beépíthető.
A gépészeti- és az elektromos modulok kialakítása lehetővé teszi a bennük helyet foglaló ké-
szülékek egy oldalról történő kezelését, karbantartását és javítását.

A gépészeti modulok minden elektromos berendezésének üzembe helyezése elektromos el-
osztóba kötve, általánosan az elektromos modulba kötve helyezhetők üzembe.

A gépészeti modulok önhordó tartószerkezettel rendelkeznek. A forgó gépek okozta rezgések 
épületszerkezetben történő terjedésének elkerülése érdekében a gépészeti moduloknak a ha-
tároló falakhoz történő rögzítését lehetőleg el kell kerülni.
Szükség esetén a gépészeti modulok tisztítását nedves ruhával kell végezni. A tisztításhoz olyan 
tisztítószerek használhatók, melyek nem károsítják az acélt, a sárgarezet és a műanyagokat. Az 
elektromos modul portalanítása a modul áramtalanítását követően, száraz ruhával történhet.
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1.2.  Primer modul építőelemei
Az alábbi táblázatok a primer modulok főbb szerelvényeinek jellemzőit tartalmazzák a modul 
alaptípusainak (PM1-PM7), valamint azok különböző csővezetékeinek figyelembe vételével.

Primer főelzáró
• A primer főelzáró hegesztett, acélházas gömbcsap
• A szerelvény csatlakozás a modulok határán:    karimás
• Névleges nyomás legalább:      PN25
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN150 °C
• Max. üzemi (összetartozó) paraméterek:    P=16 bar, T=140 °C

Főelzáró szerelvény: A primer modul csatlakozási pontjához beépített gömbcsap, amely elzárá-
sával az egész hőközponti modul leválasztható (kizárható) a távhőrendszer primer hálózatáról.

Primer főelzáró szerelvény

Csővezeték Csatlakozás Méret Nyomásfokozat

PM1
Előremenő

Hegesztett DN25 PN40
Visszatérő

PM2
Előremenő

Hegesztett DN32 PN40
Visszatérő

PM3
Előremenő

Hegesztett DN40 PN40
Visszatérő

PM4
Előremenő

Hegesztett DN50 PN40
Visszatérő

PM5
Előremenő

Karimás DN65 PN25
Visszatérő

PM6
Előremenő

Karimás DN80 PN25
Visszatérő

PM7
Előremenő

Karimás DN100 PN25
Visszatérő

1. PRIMER MODUL
A primer modul távhővezetékhez történő csatlakoztatása felülről történik. A primer modul tartal-
mazza a primer főelzáró szerelvénypárt, a hőmennyiségmérőt, valamint a hidraulikai szabályo-
zót. A primer főelzárók karimás kivitelűek. A hőmennyiségmérő átfolyás-mérője és a hidraulikai 
szabályozó általában hegesztő toldatos hollandi csatlakozású, a nagy teljesítménytartomány-
ban karimás csatlakozású. A hőmennyiségmérő hőmérsékletérzékelői merülő hüvelybe szerel-
hetőek. A merülő hüvelyek általában forrcsőívbe hegesztett menetes karmantyúban helyezked-
nek el. A hidraulikai szabályozó csőtengelye vízszintes irányban kell elhelyezkedjen, kialakítása 
a nyomáskülönbség-szabályozási és a térfogatáram-korlátozási funkciókat egyaránt ellátja. A 
berendezések ellenőrzése céljából a modulban közösített nyomásmérő található. 
A modulon belül a csővezetékek anyaga MSZ-EN 10216-2 szerinti szavatolt minőségű varrat-
nélküli acélcső. A csővezetékek kicsi felületük miatt szigeteletlenek. 
A csőkötések technológiája hegesztés, a szerelvényeknél karima vagy hegeszthető toldatos 
lapos tömítésű menetes kötés. 
A hegesztési varratok előírásoknak megfelelően ellenőrizve vannak, megfelelőségük dokumen-
tálásra kerülnek. A nyomásmérés és a hidraulikai szabályozó impulzus vezetékének anyaga 
lágy rézcső, roppantó gyűrűs csatlakozós kötéssel. A modulon belül a lejtési viszonyok csak 
a nagy teljesítménytartományban teszik szükségessé légtelenítő beépítését. A modulon belüli 
primer ürítők és légtelenítők PN16 nyomásfokozatú, PTFE tömítéses, menetes gömbcsapok. 
A modul tartórendszere zártszelvényből készül, hegesztett kötésekkel. A csővezetékeket szi-
likon gumis csőbilincsek tartják. A gépészeti berendezésekhez csatlakozó gyenge- és erősá-
ramú elektromos kábelek külön nyomvonalon, a keretszerkezethez rögzített kábelcsatornákban 
helyezkednek el. Az elkészült modult nyomáspróbának vannak alávetve, és kezelhetőségi-javít-
hatósági szempontból át vannak vizsgálva.

1.1.  Primer modulok teljesítménytáblázata

Maximális fűtési hő-
teljesítmény 110°C-os 

rendszernél (kW)

Maximális fűtési hő-
teljesítmény 120°C-os 

rendszernél (kW)

Maximális HMV hőtelje-
sítmény (kW) Primer modul típusa

60 80 60 PM1

160 210 160 PM2

310 420 310 PM3

520 700 520 PM4

780 1050 780 PM5

1310 1740 1310 PM6

2090 2790 2090 PM7

A szükséges primer modul meghatározása tény adatok alapján történik.
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Térfogatáram- és nyomáskülönbség-szabályozó
Hatónyomás Δpható = 0,2 bar.

• Névleges nyomás legalább:      PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:      TN140 °C
• Szerelvény csatlakozás: hegesztőtoldatos hollandi csavarzat, 
• vagy karimás kötés legyen!

Dp-V szabályozó: A primer visszatérő vezetékbe a hőmennyiségmérő elé beépített segédenergia 
nélküli nyomáskülönbség szabályozó és mennyiség korlátozó szelep, amely (a primer előre és 
visszatérő vezetéken fellépő) növekvő nyomáskülönbség vagy a beállított max. átfolyás túllépé-
sekor zár. A szabályozó kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy a szabályozó maximális 
térfogatárama legyen nagyobb vagy egyenlő a hőmennyiségmérő névleges térfogatáramával.

Dp-V szabályozó

Csővezeték Csatlakozás Méret Max. tömegáram 
(m3/h)

PM1 Visszatérő Hegtoldatos 1/2"(G3/4") 1,3
PM2 Visszatérő Hegtoldatos 1"(G1 1/4") 4,4
PM3 Visszatérő Hegtoldatos 1 1/2"(G2") 10
PM4 Visszatérő Hegtoldatos 1 1/2"(G2") 10
PM5 Visszatérő Karimás DN50 16
PM6 Visszatérő Karimás DN65 28
PM7 Visszatérő Karimás DN80 40

Elzáró – térfogatáram- és nyomáskülönbség-szabályozó
impulzusvezetékbe
• Szerelvény csatlakozás:      menetes
• Névleges nyomás legalább:     PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN140 °C

A hőmennyiségmérő hőmérsékletérzékelője
• Merülő hüvely csatlakózási mérete 1/2” 
• Az érzékelővégek anyaga rozsdamentes.

Elzáró - primer oldali nyomásmérő impulzusvezetékbe
• Névleges nyomás:       PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 140oC
• Szerelvény csatlakozás:      menetes

Primer oldali szennyfogó szűrő
• Névleges nyomás legalább:      PN16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN150 °C
• Max. üzemi (összetartozó) paraméterek:    P=11 bar, T=140 °C
• Szűrőbetét lyukmérete: DN 50 méretig 0,5 és 0,8 mm, DN 50 felett 0,8 és 1,5 mm
• A szűrőbetét anyagminősége:      rozsdamentes acél.

Szennyfogó szűrő: A primer előremenő vezetékébe a főelzáró után beépített szennyfogó szűrővel 
(szűrőkosárral) rendelkező szerelvények, amelyek megakadályozzák a szennyeződések primer 
hálózatból a hőközponti modul berendezéseibe és szerelvényeibe jutását, így fontos szerepet töl-
tenek be a főberendezések, és így a hőközpontok élettartalmának meghosszabbításában.

Szennyfogó szűrő

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)
PM1 Előremenő Menetes 1" 13,4
PM2 Előremenő Menetes 1 1/4" 23,9
PM3 Előremenő Menetes 1 1/2" 32,5
PM4 Előremenő Menetes 2" 56,2
PM5 Előremenő Karimás DN65 105
PM6 Előremenő Karimás DN80 140
PM7 Előremenő Karimás DN100 225

Hőmennyiségmérő
A térfogatáram jeladó ultrahangos mérési elvű.
• Névleges nyomás:       PN16
• Névleges hőmérséklettűrés:     130°C
• Szerelvény csatlakozás hegesztőtoldatos hollandi csavarzat vagy karimás kötés.
• Integrátorral

Hőmennyiségmérő: A hőmennyiségmérő primer visszatérő csővezetékbe épített sztatikus ult-
rahangos mérési elven működő átfolyásmérő, a primer előremenő és a visszatérő vezetékbe 
épített hőmérséklet távadóból, valamint egy számítóegységből és ezeket összekötő impulzus 
kábelekből áll. Az átfolyásmérő által szolgáltatott fűtővíz mennyiségéből, valamint a hőmérsék-
let távadók által szolgáltatott hőmérsékletkülönbségből a számítóegység meghatározza, tárolja 
és mutatja az elfogyasztott hőmennyiséget GJ-ban.

Hőmennyiségmérő

Csővezeték Csatlakozás Méret Névleges tömegáram 
(m3/h)

PM1 Visszatérő Hegtoldatos 1/2"(G3/4") 1,5
PM2 Visszatérő Hegtoldatos 3/4"(G1") 2,5
PM3 Visszatérő Hegtoldatos 1"(G1 1/4") 6,0
PM4 Visszatérő Hegtoldatos 1 1/2"(G2") 10,0
PM5 Visszatérő Karimás DN50 15,0
PM6 Visszatérő Karimás DN65 25,0
PM7 Visszatérő Karimás DN80 40,0

A hőmennyiségmérőhöz tartozó hőmérséklet érzékelők a primer modul előremenő,
illetve visszatérő csővezetékeibe un. mérőhüvelybe kerülnek beépítésre.
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Nyomásmentesítő manométercsap – primer oldali manométerhez
• Névleges nyomás:       PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 140oC
• Szerelvény csatlakozás:       menetes
• A nyomásmérő csatlakozása:     menetes 

Primer oldali manométer
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 140oC
• A manométerház anyaga:      fém
• A manométer méréshatára:     0-16 bar
• A manométer csatlakozás:      külső menetes 1/2”

Hőmérsékletérzékelő
Az érzékelők csatlakozó mérete: ½”-os karmantyúba illeszkedő
Az érzékelő beépítése a csővezetékbe hegesztett, nyitott karmantyúba történik, 
tömített menetes kötéssel. 

Beépítési helyzetek a következők lehetnek: az érzékelő tengelye csőtengelyre merőleges, az érzé-
kelő merülő hüvelyének vége a cső tengelyvonalába esik; az érzékelő tengelye a csőtengellyel 45°-
os szöget zár be, az érzékelő merülő hüvelyének vége a cső tengelyvonalába esik, és az áramlással 
szembe néz; az érzékelő tengelye a csőtengellyel egybeesik, az érzékelő merülő hüvelyének vége 
az áramlással szembe néz (ívbe építés esetén). Más beépítési helyzet nem megengedett.

1.3.  Szállítási módok meghatározása
A szállítás során kézi mozgatás, szállító járműre való felrakás, szállítás, lerakás, majd a tárolás 
vagy a beépítés helyére való bejuttatás munkafázisok valósulnak meg. A nagyméretű modulok 
esetlegesen egybe történő szállítása esetén célszerű önrakodó, vagy emelőhátfalas teherautót 
felhasználni a szállításra. Ekkor nincs szükség külön darut alkalmazni.

A PRMER modulok típusonkénti tömegadatait az alábbi táblázat tartalmazza. 
Az egyes típusok esetében a tömegadatok tartószerkezet, berendezési tárgy és csővezeték 
tömegeire bontottan szerepelnek a táblázatban.

Primer modul

Modul 
típusa

Tömeg (kg)
Tartószerkezet Csővezetékek+szerelvények Össztömeg

PM1 24,54 23,35 47,89
PM2 24,59 28,17 52,76
PM3 24,64 36,61 61,25
PM4 24,77 47,71 72,48
PM5 64,546 157,95 222,496
PM6 63,166 202,49 265,656
PM7 64,8 252,65 317,45

PM4 modul
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A primer modul kapcsolási rajza

Primer modulok

Modul 
típus 

megne-
vezése

Névleges 
térfogat-

áram 
(m3/h)

Alapkialakítás 
(Standard/Egyedi)

Összesze-
relés iránya 

(Jobbos-
Balos)

Csőrendszer 
anyagössze-

tétele

Elektromos 
feszültség

Egyedi 
karakterek

PM1- 0015- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM2- 0030- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM3- 0060- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM4- 0100- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM5- 0150- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM6- 0250- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
PM7- 0400- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000

Példa: PM1-0015-S01-B-01-DC012-000

PM1 0015 S01 B 01 DC012 000

Modul típus megnevezése

Névleges térfogatáram (m3/h)

Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval és térfogatáram-korlátozóval, 
tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

A berendezés kezelési oldala felől tekintve a hőtermelő felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán felül helyezkednek el.

Szénacél-szénacél csővezeték

Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

Egyedi karakterek

Megnevezés: Részletes leírás:

S01: Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval és térfogatáram-korlátozóval, 
tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

S02: Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval, tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

S03: Standard, térfogatáram-korlátozóval, tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

S04: Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval és térfogatáram-korlátozóval, 
külső megtáplálású hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

S05: Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval, külső megtáplálású hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

S06: Standard, térfogatáram-korlátozóval, külső megtáplálású hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

B A berendezés kezelési oldala felől tekintve a hőtermelő felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán felül helyezkednek el.

J A berendezés kezelési oldala felől tekintve a hőtermelő felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés bal 
oldalán felül helyezkednek el.

01: Szénacél-szénacél csővezeték

02: Szénacél-PP-R csővezeték

03: Szénacél-rozsdamentes csővezeték

04: PP-R - PP-R csővezeték

AC024: Elektromos feszültség: 24 V-os váltóáram 

AC230: Elektromos feszültség: 230 V-os váltóáram

AC400: Elektromos feszültség: 400 V-os váltóáram

DC012: Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

DC024: Elektromos feszültség: 24 V-os egyenáram
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2. FŰTÉSI MODUL
A fűtési modul tartalmazza a fűtéshez szükséges összes berendezést (primer és szekunder 
oldali), érzékelőt, szerelvényt és védelmet. Az alkalmazott hőcserélő kialakítása forrasztott le-
mezes. A motoros szabályozószelep feszültség kimaradásra záró kialakítású, vízszintes beépí-
tésű. A forrázás elleni védelemben a primer kilépő vezetékre szerelt termosztát vesz részt. A 
modul tartalmaz továbbá finomszűrőket az ivóvíz oldalon, valamint mérőműszereket ellenőrzés 
céljából (közösített nyomásmérő, hőmérő).

A modulon belüli csővezetékek szigeteletlen, egymáshoz hegesztéssel kapcsolódó varratnélküli 
acélcsövek. Az elzáró szerelvények csatlakozása 2 1/2”-ig menetes kötéssel biztosított golyóscsa-
pok, DN80-as mérettől karimapár közé építhető, EPDM tömítésű pillangószelepek. A nyomásmé-
rés roppantógyűrűs csatlakozókon keresztül történik. A modulon belüli primer szakaszoló elzárók, 
és primer ürítők, légtelenítők PN16 nyomásfokozatú hegtoldatos, illetve menetes gömbcsapok. 
A primer ürítők és légtelenítők teflon tömítésűek. A hőteljesítmény szabályozás merülő hüvelyes 
hőmérsékletérzékelőkkel történik, amelyek forrcsőívbe hegesztett menetes karmantyúban he-
lyezkednek el. Az automatikus töltést biztosító nyomás-távadó külső menetes csatlakozású. A 
modul tartószerkezete 40x40x3-as zártszelvényekből készül hegesztéssel. A csővezetékek meg-
támasztása gumis csőbilincsekkel történik. A berendezéshez csatlakozó gyenge és erősáramú 
kábelek külön nyomvonalon, a keresztmetszethez rögzített kábelcsatornákban helyezkednek el.

A kész modul kezelhetőségi-javíthatósági szempont alapján át van vizsgálva, valamint nyomás-
próbának van alávetve.

2.1.  Fűtési modulok teljesítménytáblázata
Fűtési hőteljesítmény (kW) | Fűtési modul típusa 75/60°C-os szekunder hőmérsékletlépcsőnél
Fűtési térfogatáram (m3/h) | Fűtési modul típusa 72/62°C-os szekunder hőmérsékletlépcsőnél
Fűtési térfogatáram (m3/h)

Fűtési
hőteljesítmény

(kW)

Fűtési modul 
típusa 

75/60°C-os 
szekunder 

hőmérséklet-
lépcsőnél

Fűtési 
térfogat-

áram
(m3/h)

Fűtési modul 
típusa 

72/62°C-os 
szekunder 

hőmérséklet-
lépcsőnél

Fűtési 
ttérfogat-

áram
(m3/h)

Szekunder 
csatlakozási 

nyomáskülönb-
ség méretezési 
állapotban (kPa)

Standard 
fesültség-

szint

40 - - FM1 3,43 20 1x230V
60 FM1 3,43 FM2 5,14 30 1x230V

100 FM2 5,71 FM3 8,57 30 1x230V
150 FM3 8,57 FM4 12,86 40 1x230V
250 FM4 14,29 FM5 21,43 40 1x230V
380 FM5 21,71 FM6 32,57 40 1x230V
600 FM6 34,29 FM7 51,43 40 1x230V
900 FM7 51,43 FM8 77,14 50 3x400V

1400 FM8 80,00 - - 50 3x400V

2.2.  Fűtési modul építőelemei
Az alábbi táblázatok a fűtési modulok főbb szerelvényeinek jellemzőit tartalmazzák a modul 
alaptípusainak (FM1-FM8), valamint azok különböző csővezetékeinek figyelembe vételével.

Primer oldali szakaszoló elzáró – Fűtési kör
• Névleges nyomás legalább:   PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:   TN 150 °C
• A ház anyaga acél, sárgaréz vagy vörösöntvény

Elzáró szerelvény: A fűtési modul primer, ill. szekunder oldali csatlakozási pontjához beépített 
gömbcsapok, ill. pillangószelepek, amelyek elzárásával a fűtési modul leválasztható (kizárható) 
a primer, ill. a szekunder hálózatáról.

Elzáró szerelvény

Csővezeték Csatlakozás Méret
FM1 Primer előremenő Hegtoldatos DN20
FM2 Primer előremenő Hegtoldatos DN25
FM3 Primer előremenő Hegtoldatos DN25
FM4 Primer előremenő Hegtoldatos DN32
FM5 Primer előremenő Hegtoldatos DN40
FM6 Primer előremenő Hegtoldatos DN50
FM7 Primer előremenő Hegtoldatos DN65
FM8 Primer előremenő Hegtoldatos DN80
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Szekunder fűtési főelzáró
• Névleges nyomás legalább:     PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C

Elzáró szerelvény

Csővezeték Csatlakozás Méret

FM1
Szekunder előremenő

Menetes1 1 ¼”
Szekunder visszatérő

FM2
Szekunder előremenő

Menetes1 1 ½”
Szekunder visszatérő

FM3
Szekunder előremenő

Menetes1 2”
Szekunder visszatérő

FM4
Szekunder előremenő

Menetes1 2 ½”
Szekunder visszatérő

FM5
Szekunder előremenő

Karimák közé építhető2 DN80
Szekunder visszatérő

FM6
Szekunder előremenő

Karimák közé építhető2 DN100
Szekunder visszatérő

FM7
Szekunder előremenő

Karimák közé építhető2 DN125
Szekunder visszatérő

FM8
Szekunder előremenő

Karimák közé építhető2 DN150
Szekunder visszatérő

1 Golyóscsap
2 Pillangószelep

Szekunder szennyfogó szűrő
• Névleges nyomás legalább:      PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Szűrőbetét lyukmérete: DN 50 méretig 0,5 és 0,8 mm, 

DN 50 felett 0,8 és 1,5 mm között van
• Szűrőkosár anyaga: rozsdamentes acél

Szennyfogó szűrő: A szekunder visszatérő vezetékébe az elzáró után beépített szennyfogó szűrővel 
(szűrőkosárral) rendelkező szerelvények, amelyek megakadályozzák a szennyeződések szekunder 
hálózatból a hőközponti modul berendezéseibe és szerelvényeibe jutását, így fontos szerepet tölte-
nek be a főberendezések, és így a hőközpontok élettartalmának meghosszabbításában.

Szennyfogó szűrő

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)
FM1 Szekunder visszatérő Menetes 1 ¼” 23,9
FM2 Szekunder visszatérő Menetes 1 ½” 32,5
FM3 Szekunder visszatérő Karimás DN50 60
FM4 Szekunder visszatérő Karimás DN65 105
FM5 Szekunder visszatérő Karimás DN80 140
FM6 Szekunder visszatérő Karimás DN100 225
FM7 Szekunder visszatérő Karimás DN125 340
FM8 Szekunder visszatérő Karimás DN150 405

Keringető szivattyú
• Névleges nyomás legalább:      PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Csatlakozás elsősorban PN 6 névleges nyomású DIN szerinti karimás kötés 

vagy hollandi csavarzat

Keringető szivattyú: A keringető szivattyú a szekunder visszatérő vezetékbe kerül beépítésre, 
amely szekunder fűtési víz keringetését biztosítja a fogyasztó fűtési hálózatán.

Keringető szivattyú

Csővezeték Csatlakozás Méret Elemhossz 
(mm)

FM1 Szekunder visszatérő Hegtoldatos 1” (G1 ½”) 180
FM2 Szekunder visszatérő Karimás DN32 220
FM3 Szekunder visszatérő Karimás DN40 250
FM4 Szekunder visszatérő Karimás DN50 280
FM5 Szekunder visszatérő Karimás DN65 340
FM6 Szekunder visszatérő Karimás DN80 360
FM7 Szekunder visszatérő Karimás DN80 360
FM8 Szekunder visszatérő Karimás DN100 500

Gumikompenzátor
• Névleges nyomás legalább:      PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90°C
• Csatlakoztatása karimás kötéssel vagy menetes hollandival történjen

Gumikompenzátor: A fűtési modulban a szekunder vezeték csatlakozó pontjainál elhelyezett gumi-
kompenzátor kiegyenlíti a hőmérsékletkülönbség miatt csővezetékeken adódó hőtágulást, illetve meg-
óvja a szekunder fűtési hálózatot a modul (keringető szivattyú) különböző rezgéseitől, zaj hatásaitól.

Gumikompenzátor

Csővezeték Csatlakozás Méret

FM1
Szekunder előremenő

Menetes 1 ¼”
Szekunder visszatérő

FM2
Szekunder előremenő

Menetes 1 ½”
Szekunder visszatérő

FM3
Szekunder előremenő

Karimás DN50
Szekunder visszatérő

FM4
Szekunder előremenő

Karimás DN65
Szekunder visszatérő

FM5
Szekunder előremenő

Karimás DN80
Szekunder visszatérő

FM6
Szekunder előremenő

Karimás DN100
Szekunder visszatérő

FM7
Szekunder előremenő

Karimás DN125
Szekunder visszatérő

FM8
Szekunder előremenő

Karimás DN150
Szekunder visszatérő
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Egyutú motoros szabályozó szelep – Fűtési kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 140 °C
• Szerelvény csatlakozás: hegesztőtoldatos hollandi csavarzat vagy 

PN 16 névleges nyomású DIN szerinti karimás kötés legyen!

Motoros szelep és szelepállító motor: A fűtési modul primer visszatérő vezetékébe kerül beépí-
tésre a fűtési motoros szabályozó szelep, amely a megkívánt szekunder fűtési víz hőmérsékletét 
állítja be a fűtési hőcserélőn áthaladó primerközeg térfogatáramának szabályozásával.

Motoros szelep és szelepállító motor

Kvs érték Csővezeték Csatlakozás Méret

FM1
1,6

Primer visszatérő Menetes hegtoldat DN15
2,5

FM2

1,6

Primer visszatérő Menetes hegtoldat
DN152,5

4,0
6,3 DN20

FM3
4,0

Primer visszatérő Menetes hegtoldat
DN15

6,3 DN20
8,0 DN25

FM4
6,3

Primer visszatérő Menetes hegtoldat
DN20

8,0 DN25
10,0 DN32

FM5
8,0

Primer visszatérő Menetes hegtoldat
DN25

10,0 DN32
16,0 DN40

FM6
10,0

Primer visszatérő Menetes hegtoldat
DN32

16,0 DN40
25,0 DN50

FM7
16,0

Primer visszatérő
Menetes hegtoldat

DN40
25,0 DN50
40,0 Karimás DN50

FM8
25,0

Primer visszatérő
Menetes hegtoldat DN50

40,0 Karimás DN50

A motoros szelephez tartozó hőmérsékletérzékelők a fűtési modul szekunder előremenő
és visszatérő vezetékében un. mérőhüvelybe kerülnek beépítésre.

Rugóterhelésű biztonsági szelep – Fűtési kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 6
• Névleges hőmérsékletűrés:     TN 90 °C
• A lefúvott közeget a biztonsági szelep kilépő csonkjától a talajszintig 

csővezetéken keresztül kell elvezetni.

Biztonsági szelep: A szekunder vezetékbe épített rugóterhelésű biztonsági szelep a szekunder oldal 
berendezéseit (szerelvények, hőcserélő, radiátor) védi az esetlegesen üzemelési hibából fellépő túl-
nyomás ellen. A biztonsági szelepek lefúvató nyomását illeszteni szükséges az installációs adatokhoz.

Biztonsági szelep

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)
FM1 Szekunder visszatérő Menetes 1/2" 23,9
FM2 Szekunder visszatérő Menetes 3/4" 32,5
FM3 Szekunder visszatérő Menetes 3/4" 60
FM4 Szekunder visszatérő Menetes 1" 105
FM5 Szekunder visszatérő Menetes 1 1/4" 140
FM6 Szekunder visszatérő Menetes 1 1/4" 225
FM7 Szekunder visszatérő Menetes 1 1/2" 340
FM8 Szekunder visszatérő Menetes 2" 405
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Fűtési hőcserélő
• A fűtési hőcserélő esetén forrasztott kivitelű lemezes hőcserélők alkalmazandók.
• A hőcserélő csonkjaira nem adódhat át mechanikai terhelés.
• Csőkötés, ill. a szerelvény csatlakozás módja: hegesztőtoldatos hollandi csavarzat vagy 

PN 16 karimás kötés
• Megfogás módja: a modulok alapkeretére lecsavarozott lábakkal, illetve az alapkerethez 

tartószerkezettel rögzített kivitelű 

A forrasztott lemezes hőcserélő követelményei:
A lemezanyag megkívánt minősége:     AISI 316
A lemezes hőcserélők névleges nyomása:    PN 16
Névleges hőmérséklettűrés:      TN150 °C
Tömítés anyaga:       99,9 % t. réz.

Lemezes hőcserélő: A forrasztott lemezes hőcserélő biztosítja a primer, illetve szekunder közeg 
közötti hőátadást. A hőcserélőket az MSZ EN 10029 szabványnak megfelelő hevederrel és DIN 
975 szerinti menetes szárral rögzítjük, oldható kötést hozva létre.

Lemezes hőcserélő

Csatlakozás Méret Beépített darabszám

FM1 Menetes 1" 1

FM2 Menetes 5/4" 1

FM3 Menetes 5/4" 1

FM4 Menetes 2 1/2" 1

FM5 Menetes 2 1/2" 1

FM6 Menetes 2 1/2" 1

FM7 Menetes 2 1/2" 2

FM8 Menetes 2 1/2" 2

Elzáró – szekunder fűtési kör manométerének impulzusvezetékbe
• Névleges nyomás legalább:     PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes 

(menettömítésként csak teflonszalag, vagy tömítő paszta alkalmazható) 

Nyomásmentesítő manométercsap 
szekunder fűtési kör manométeréhez
• Névleges nyomás legalább:      PN 6
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes 

(menettömítésként csak teflonszalag, vagy tömítő paszta alkalmazható) 

Manométer – szekunder fűtési körbe
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90oC
• A manométerház anyaga:      fém
• A manométer méréshatára:     0-6 bar
• A manométer csatlakozás:      külső menetes 1/2”

2.3.  Szállítási módok meghatározása
A szállítás során kézi mozgatás, szállító járműre való felrakás, szállítás, lerakás, majd a tárolás 
vagy a beépítés helyére való bejuttatás munkafázisok valósulnak meg. A nagyméretű modulok 
esetlegesen egybe történő szállítása esetén célszerű emelőhátfalas teherautót felhasználni a 
szállításra. 

A FŰTÉSI modulok típusonkénti tömegadatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Fűtési modul

Modul 
típusa

Tömeg (kg)
Tartószerkezet Csővezetékek+szerelvények Össztömeg

FM1 36,733 39,22 75,953
FM2 38,983 67,93 106,913
FM3 40,149 101,52 141,669
FM4 39,489 146,81 186,299
FM5 43,019 194,92 237,939
FM6 46,649 270,48 317,129
FM7 163,003 437,1 600,103
FM8 263,035 715,06 978,095
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Fűtési modulok

Modul 
típus 

megne-
vezése

Fűtési 
hőteljesít-
mény (kW)

Alapkialakítás 
(Standard/Egyedi)

Összesze-
relés iránya 

(Jobbos-
Balos)

Csőrendszer 
anyagössze-

tétele

Elektromos 
feszültség

Egyedi
karak-
terek

FM1- 0060 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM2- 0100 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM3- 0150 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM4- 0250 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM5- 0380 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM6- 0600 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM7- 0900 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
FM8- 1400 S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000

Példa: FM1-0060-S01-B-01-AC230-000

FM1 0060 S01 B 01 AC230 000

Modul típus megnevezése

Fűtési hőteljesítmény (kW)

Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval és térfogatáram-korlátozóval, 
tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

A berendezés kezelési oldala felől tekintve a hőtermelő felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán felül helyezkednek el.

Szénacél-szénacél csővezeték

Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

Egyedi karakterek

Megnevezés: Részletes leírás:

S01:
Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel, PN16/PN6, 
120/65°C, 75/60°C

S02: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel,PN16/PN6, 
120/65°C, 70/60°C

S03: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel, PN16/PN6, 
110/65°C, 75/60°C

S04: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel,PN16/PN6, 
110/65°C, 70/60°C

S05: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel, PN16/PN6, 
120/65°C, 75/60°C

S06: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel,PN16/PN6, 
120/65°C, 70/60°C

S07: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel, PN16/PN6, 
110/65°C, 75/60°C

S08: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, analóg hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel,PN16/PN6, 
110/65°C, 70/60°C

S09: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel, PN16/PN6, 
120/65°C, 75/60°C

S10: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel,PN16/PN6, 
120/65°C, 70/60°C

S11: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel, PN16/PN6, 
110/65°C, 75/60°C

S12: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, primervizes töltővel,PN16/PN6, 
110/65°C, 70/60°C

S13: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel, PN16/PN6, 
120/65°C, 75/60°C

S14: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel,PN16/PN6, 
120/65°C, 70/60°C

S15: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel, PN16/PN6, 
110/65°C, 75/60°C

S16: Standard, hőcserélővel, szivattyúval, 3-pont hajtású motoros szeleppel, hidegvizes töltővel,PN16/PN6, 
110/65°C, 70/60°C

B A berendezés kezelési oldala felől tekintve a primer modul felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán helyezkednek el.

J A berendezés kezelési oldala felől tekintve a primer modul felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés bal 
oldalán helyezkednek el.

01: Szénacél-szénacél csővezeték

02: Szénacél-PP-R csővezeték

03: Szénacél-rozsdamentes csővezeték

04: PP-R - PP-R csővezeték

AC024: Elektromos feszültség: 24 V-os váltóáram 

AC230: Elektromos feszültség: 230 V-os váltóáram

AC400: Elektromos feszültség: 400 V-os váltóáram

DC012: Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

DC024: Elektromos feszültség: 24 V-os egyenáram
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3. HASZNÁLATI MELEGVÍZ MODUL
A használati melegvíz modul tartalmazza a melegvíz termeléséhez szükséges összes beren-
dezést (primer és szekunder oldali), érzékelőt, szerelvényt és védelmet. A modulon belül két 
hőcserélő (elő-és utófűtő) biztosítja a melegvíz termelést. Az alkalmazott hőcserélők kialakí-
tása forrasztott lemezes. A motoros szabályozószelep (feszültség kimaradásra záró), valamint 
a többsugaras hidegvízmérő vízszintes beépítésű. A forrázás elleni védelemben a használati 
melegvízbe merülő termosztát vesz részt. A modul tartalmaz továbbá finomszűrőket az ivóvíz 
oldalon, valamint mérőműszereket ellenőrzés céljából (közösített nyomásmérő, hőmérő).

A modulon belüli csővezetékek szigeteletlen, PN20 nyomásfokozatú, egymáshoz műanyaghe-
gesztéssel kapcsolódó üvegszál erősítésű PP-R csövek. A szerelvények csatlakozása ø63-ig 
polifúziósan hegeszthető műanyag, a felett menetes kötéssel biztosított. Az elzáró szerelvények 
gömbcsapok kender tömítéssel. A nyomásmérés roppantógyűrűs csatlakozókon keresztül törté-
nik. A modulon belüli primer szakaszoló elzárók, és primer ürítők, légtelenítők PN16 nyomásfoko-
zatú hegtoldatos gömbcsapok. A primer ürítők és légtelenítők kender tömítésűek. A hőteljesítmény 
szabályozás merülő hüvelyes hőmérsékletérzékelőkkel történik, amelyek PP-R nyeregidomban, 
vagy T idomban helyezkednek el. A modul tartószerkezete 40x40x3-as zártszelvényekből készül 
hegesztéssel. A csővezetékek megtámasztása gumis csőbilincsekkel történik. 

A kész modult kezelhetőségi-javíthatósági szempontok alapján át kell vizsgálni, valamint nyo-
máspróbának kell alávetni.

3.1. Használati melegvíz (HMV) modulok teljesítménytáblázata

HMV teljesítmény 
(kw)

Lakásszám 
(Darab)

(Tájékoztató 
adat)

Méretezési primer 
térfogatáram 

(m3/h)

HMV 
modul 
típusa

Szekunder csatla-
kozási nyomáskü-
lönbség mérete-
zési állapotban 

(kpa)

Standard 
hőfoklépcső

60 12 4,0 MM1 20 10/50⁰C
120 40 6,0 MM2 20 10/50⁰C
190 90 8,0 MM3 30 10/50⁰C
270 180 23,0 MM4 30 10/50⁰C
360 300 30,0 MM5 40 10/50⁰C
520 480 MM6 40 10/50⁰C

3.2. Használati melegvíz (HMV) modul építőelemei
Az alábbi táblázatok a használati melegvíz modulok főbb szerelvényeinek jellemzőit tartal-
mazzák a modul alaptípusainak (HMV1-HMV6), valamint azok különböző csővezetékeinek 
figyelembe vételével. 

Primer oldali szakaszoló elzáró – HMV-kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 150 °C
• A ház anyaga acél, sárgaréz vagy vörösöntvény legyen!

HMV-főelzárók
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Elvárt szerelvényfajta: gömbcsap.
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes 

(menettömítésként szálas tömítés), vagy polifúziós hegesztett

Elzáró szerelvény: A hmv modul primer, ill. szekunder oldali csatlakozási pontjához beépített 
gömbcsapok, amelyek elzárásával a hmv modul leválasztható (kizárható) a primer, ill. a szekun-
der hálózatáról.
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Elzáró szerelvény

Csővezeték Csatlakozás Méret

MM1

Hidegvíz Polifúziós hegeszthető ø32
Melegvíz Polifúziós hegeszthető ø32

Cirkulációs Polifúziós hegeszthető ø32
Primer visszatérő Hegtoldatos DN32

Tárolótöltő Polifúziós hegeszthető ø32

MM2

Hidegvíz Polifúziós hegeszthető ø40
Melegvíz Polifúziós hegeszthető ø40

Cirkulációs Polifúziós hegeszthető ø40
Primer visszatérő Hegtoldatos DN20

Tárolótöltő Polifúziós hegeszthető ø40

MM3

Hidegvíz Polifúziós hegeszthető ø50
Melegvíz Polifúziós hegeszthető ø50

Cirkulációs Polifúziós hegeszthető ø50
Primer visszatérő Hegtoldatos DN32

Tárolótöltő Polifúziós hegeszthető ø40

MM4

Hidegvíz Polifúziós hegeszthető ø63
Melegvíz Polifúziós hegeszthető ø63

Cirkulációs Polifúziós hegeszthető ø63
Primer visszatérő Hegtoldatos DN40

Tárolótöltő Polifúziós hegeszthető ø50

MM5

Hidegvíz Menetes 2 1/2"
Melegvíz Menetes 2 1/2"

Cirkulációs Menetes 2 1/2"
Primer visszatérő Hegtoldatos DN50

Tárolótöltő Menetes 2"

MM6

Hidegvíz Menetes 3"
Melegvíz Menetes 3"

Cirkulációs Menetes 3"
Primer visszatérő Hegtoldatos DN65

Tárolótöltő Menetes 2 1/2"

Szennyfogó szűrő
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Szűrőbetét lyukmérete:       0,25 mm
• Szűrőkosár anyaga:       rozsdamentes acél

Szennyfogó szűrő: A hidegvíz és a cirkulációs vezetékébe az elzáró után beépített szenny-
fogó szűrővel (szűrőkosárral) rendelkező szerelvények, amelyek megakadályozzák a szeny-
nyeződések szekunder hálózatból a hőközponti berendezés berendezéseibe és szerelvé-
nyeibe jutását, így fontos szerepet töltenek be a főberendezések, és így a hőközpontok 
élettartalmának meghosszabbításában.

Szennyfogó szűrő

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)

MM1
Hidegvíz Menetes 1" 10,9

Cirkulációs Menetes 1" 10,9

MM2
Hidegvíz Menetes 1 1/4" 20,7

Cirkulációs Menetes 1 1/4" 20,7

MM3
Hidegvíz Menetes 1 1/2" 27,4

Cirkulációs Menetes 1 1/2" 27,4

MM4
Hidegvíz Menetes 2" 47,3

Cirkulációs Menetes 2" 47,3

MM5
Hidegvíz Menetes 2 1/2" 82,1

Cirkulációs Menetes 2 1/2" 82,1

MM6
Hidegvíz Menetes 3" 102,0

Cirkulációs Menetes 3" 102,0
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Visszacsapó szelep –  tároló-töltő vezetékbe
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Kivitel: rugós visszacsapó szelep.
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes kötés.

Visszacsapó szelep

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)

MM1
Hidegvíz Menetes 1" 10,5

Cirkulációs Menetes 1" 10,5
Tárolótöltő Menetes 3/4" 8,0

MM2
Hidegvíz Menetes 1 1/4" 19,0

Cirkulációs Menetes 1 1/4" 19,0
Tárolótöltő Menetes 1" 10,5

MM3
Hidegvíz Menetes 1 1/2" 25,0

Cirkulációs Menetes 1 1/2" 25,0
Tárolótöltő Menetes 1 1/4" 19,0

MM4
Hidegvíz Menetes 2" 41,5

Cirkulációs Menetes 2" 41,5
Tárolótöltő Menetes 1 1/2" 25,0

MM5
Hidegvíz Menetes 2 1/2" 58,0

Cirkulációs Menetes 2 1/2" 58,0
Tárolótöltő Menetes 2" 41,5

MM6
Hidegvíz Menetes 3" 93,0

Cirkulációs Menetes 3" 93,0
Menetes 2 1/2" 58,0

Visszacsapó szelep: A hidegvíz, hmv és cirkulációs vezetékekbe épített visszacsapó szelep a 
vezetéken meghatározott irányú közegáramlást biztosít, ellentétes közegáramlás esetén zár.

 

Impulzusadós hidegvízmérő
• Névleges nyomás: 10bar
• Többsugaras, szárazon futó, impulzusadós, reed-relés legyen, 10 l/imp. gyakorisággal 
• Beépítés csak vízszintes csővezetékbe történhet leolvasható  magasságban, 

számlap függőlegesen felfelé álljon.

Hidegvízmérő: A hidegvízvezetékbe jól leolvasható helyen beépített hidegvízmérő a hőközpont 
által felhasznált hálózati vízmennyiséget méri.

Hidegvízmérő

Csővezeték Csatlakozás Méret Hidegvízmérő névle-
ges átfolyása [m3/h]

MM1 Hidegvíz Félhollandi 3/4"(G1") 2,5
MM2 Hidegvíz Félhollandi 1"(G1 1/4") 3,5
MM3 Hidegvíz Félhollandi 1 1/4"(G1 1/2") 6,0
MM4 Hidegvíz Félhollandi 1 1/2"(G2") 10,0
MM5 Hidegvíz Félhollandi 2"(G2 1/2") 15,0
MM6 Hidegvíz Karimás DN65 25,0

Keringető szivattyú - HMV kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C.
• Szerelvény csatlakozás: karimás vagy hegesztő toldatos 

hollandi csavarzat legyen!

HMV szivattyú: A HMV vezetékbe épített HMV szivattyú a HMV tároló töltést, a cirkulációt és 
esetlegesen a távolabbi csapolókon a megfelelő használati melegvíz nyomást biztosítja.

Hmv szivattyú

Csővezeték Csatlakozás Méret Elemhossz (mm)

MM1 Melegvíz Menetes 1” (G 1 ½”) 180
MM2 Melegvíz Menetes 1 ¼” (G2”) 180
MM3 Melegvíz Karimás DN40 250
MM4 Melegvíz Karimás DN50 280
MM5 Melegvíz Karimás DN65 340
MM6 Melegvíz Karimás DN80 360
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Szabályozó szelep – HMV kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90 °C
• Kivitel: ferdeülékű szelep.
• Szerelvény csatlakozás tömített menetes 

Szabályozó (fojtó) szelep: A HMV vezetékekbe épített szabályozó (fojtó) szelepek a beállított 
fojtásaikkal szabályozzák a használati melegvíz áramlását.

Szabályozó szelep

Csővezeték Csatlakozás Méret kvs (m3/h)

MM1 Tárolótöltő
Menetes 3/4" 5,71
Menetes 1/2" 3,88

MM2 Tárolótöltő
Menetes 1" 8,89
Menetes 1/2" 3,88

MM3 Tárolótöltő
Menetes 1 1/4" 19,45
Menetes 1/2" 3,88

MM4 Tárolótöltő
Menetes 1 1/2" 27,51
Menetes 1/2" 3,88

MM5 Tárolótöltő
Menetes 2" 38,78
Menetes 1/2" 3,88

MM6 Tárolótöltő
Menetes 2 1/2" 50,00

1/2" 3,88

Egyutú motoros szabályozó szelep – HMV-kör
• Névleges nyomás legalább:      PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 140 °C
• Szerelvény csatlakozás: hegesztőtoldatos hollandi csavarzat 

Motoros szelep és szelepállító motor: A HMV primer előremenő vezetékébe az utófűtő hőcse-
rélő elé kerül beépítésre a hmv motoros szabályozó szelep, amely a megkívánt használati me-
legvíz hőmérsékletét állítja be a HMV hőcserélőkön áthaladó primerközeg térfogatáramának 
szabályozásával. 

Motoros szelep és szelepállító motor

Csővezeték Csatlakozás Méret Hidegvízmérő névleges 
átfolyása [m3/h]

MM1 Primer előremenő Hegtoldat DN15 2,5
MM2 Primer előremenő Hegtoldat DN20 3,5
MM3 Primer előremenő Hegtoldat DN25 6,0
MM4 Primer előremenő Hegtoldat DN32 10,0
MM5 Primer előremenő Hegtoldat DN40 15,0
MM6 Primer előremenő Hegtoldat DN50 25,0

A motoros szelephez tartozó hőmérsékletérzékelők a fűtési modul szekunder előremenő és visszatérő 
vezetékében un. mérőhüvelybe kerülnek beépítésre.

Rugóterhelésű biztonsági szelep - HMV kör
• A HMV hőcserélőt szekunder oldalon túlnyomás ellen 

(biztonsági szeleppel) védeni kell.
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Névleges hőmérséklettűrés:      TN 90 °C

Biztonsági szelep: A cirkulációs vezetékbe épített rugóterhelésű biztonsági szelep a HMV oldal 
berendezéseit (szerelvények, hőcserélő, HMV tartály) védi az esetlegesen üzemelési hibából 
fellépő túlnyomás ellen.

Biztonsági szelep

Csővezeték Csatlakozás Méret Hidegvízmérő névleges 
átfolyása [m3/h]

MM1 Cirkulációs Menetes 1/2" 2,5
MM2 Cirkulációs Menetes 3/4" 3,5
MM3 Cirkulációs Menetes 1" 6,0
MM4 Cirkulációs Menetes 1" 10,0
MM5 Cirkulációs Menetes 1 1/4" 15,0
MM6 Cirkulációs Menetes 1 1/2" 25,0
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HMV-hőcserélő
• A HMV hőcserélő forrasztott lemezes hőcserélő legyen.
• A hőcserélő csonkjában megengedett maximális sebesség: 3 m/s
• Szerelvény csatlakozás: hegesztőtoldatos hollandi csavarzat 

A forrasztott lemezes hőcserélő követelményei
• A lemezanyag megkívánt minősége:    AISI 316
• A lemezes hőcserélők névleges nyomása legalább:  PN 16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN150 °C
• Tömítés anyaga:        99,9 % 
tisztaságú réz.

Lemezes hőcserélő: A forrasztott lemezes hőcserélő biztosítja a primer, illetve szekunder közeg 
közötti hőátadást. A hőcserélőket az MSZ EN 10029 szabványnak megfelelő hevederrel és DIN 
975 szerinti menetes szárral rögzítjük, oldható kötést hozva létre.

Lemezes hőcserélő

Funkció Csatlakozás Méret Beépített darabszám

MM1
Előfűtő

Menetes
1" 1

Utófűtő 1" 1

MM2
Előfűtő

Menetes
5/4" 1

Utófűtő 1" 1

MM3
Előfűtő

Menetes
5/4" 1

Utófűtő 5/4" 1

MM4
Előfűtő

Menetes
2 1/2" 1

Utófűtő 2 1/2" 1

MM5
Előfűtő

Menetes
2 1/2" 1

Utófűtő 2 1/2" 1

MM6
Előfűtő

Menetes
2 1/2" 1
2 1/2" 1

Túlhevülésvédő termosztát – HMV-kör
• Kivitele: merülőhüvelyes kialakítás (csővezeték külső felületére szerelhető kivitel  

nem megengedett).
• Szerelvény csatlakozása: 

½”-os belsőmenetes karmantyúba szerelhető.

Elzáró –szekunder HMV-kör manométerének impulzusvezetékbe
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Megengedhető max. üzemi hőmérséklet legalább:   90 °C
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes 

Nyomásmentesítő manométercsap szekunder HMV-kör manométeréhez
• Névleges nyomás legalább:      PN 10
• Megengedhető max. üzemi hőmérséklet legalább:   90 °C
• Szerelvény csatlakozás: tömített menetes 

Manométer – szekunder HMV-körbe
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN 90oC
• A manométerház anyaga:      fém
• A manométer méréshatára:     0-10 bar
• A manométer csatlakozás:      külső menetes 1/2”

3.3.  Töltőmodul
Az automatikus töltésben található mágnes-szelep alaphelyzetben zárt, szervo működtetésű, 
a vízmérő impulzusadóval felszerelt lakásvízmérő. Az automatikus töltésbe primer töltés ese-
tén meleg-vízmérő, hidegvizes töltés esetén visszafolyásgátló szükséges. A modulokba épített 
szerelvények menetes csatlakozásúak. A primer töltőmodul csővezetékeinek anyaga varratnél-
küli acélcső. A hidegvizes töltőmodul csővezetékeinek anyaga vörösréz. Az automatikus töltést 
szolgáló nyomás-távadó külső menetes kivitelű.

3.3.1.  Primer töltőmodul építőelemei
Az alábbi táblázat a primer töltőmodul főbb szerelvényeinek jellemzőit tartalmazza.
Primer töltés szerelvényei alkalmazkodjanak a fűtési rendszer térfogatához

Mágnesszelep
• Névleges nyomás:       PN16 bar
• Működése:        NC(alaphelyzetben zárt)
• Minimális méret:        ½”
• Kvmin.:        1,6 m3/h
• Névleges hőmérséklettűrés:      TN130°C
• Záró nyomáskülönbség:      dp = min. 16 bar
• A motoros hajtás tápfeszültsége:     230 V, 50 Hz 
• A mágnesszelepnek egyformának kell lennie valamennyi töltő rendszerben.

Szennyfogó szűrő
• Névleges nyomás legalább:     PN16
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN130°C
• Szűrőbetét lyukmérete:      0,25 mm
• Szűrőkosár anyaga:      rozsdamentes acél

Elzáró szerelvény
• Névleges nyomás:       PN16 bar
• Minimális méret:       ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN130°C

Vízmérő
• Névleges nyomás:       PN10 bar
• Méret:        ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN90°C
• Névleges térfogatáram:      2,5 m3/h 
• Egysugaras, szárazon futó, impulzusadós, reed-relés legyen, 1 l/imp. gyakorisággal 
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Visszacsapó szelep
• Névleges nyomás:       PN16 bar
• Minimális méret:       ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN130°C
• A visszacsapó szelep pillangószelep jellegű belső kialakítással rendelkezzen, 

a záróelem a tömítő felületnél gömbölyített legyen.

3.3.2.  Hidegvizes töltőmodul építőelemei
Az alábbi táblázat a hidegvizes töltőmodul főbb szerelvényeinek jellemzőit tartalmazza.

Hidegvizes töltőmodul

Szerelvény Csatlakozás Méret
Szennyfogó szűrő Menetes ¾”

Visszacsapó szelep Menetes ¾”
Mágnesszelep Menetes ½”

Visszafolyásgátló Menetes ¾”
Vízmérő Menetes ¾”

Ivóvizes töltés szerelvényei alkalmazkodjanak a fűtési rendszer térfogatához

Elzáró-szerelvény
• Névleges nyomás:       PN10
• Minimális méret:       ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN90°C

Szennyfogó szűrő
• Névleges nyomás legalább:      PN10
• Minimális méret:        ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:      TN90°C
• Szűrőbetét lyukmérete:      0,25 mm
• A szűrőkosár anyaga: rozsdamentes acél

Vízmérő
• Névleges nyomás:       PN10
• Méret:         ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN90°C
• Névleges térfogatáram:      2,5 m3/h 
• Egysugaras, szárazon futó, impulzusadós, reed-relés legyen,1 l/imp. gyakorisággal

Visszafolyás-gátló
Az MSZ EN 1717 szabvány szerint 3-as besorolású közeghez.
• Névleges nyomás:       PN10 bar
• Minimális méret:       ¾”
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN90°C
• EU szabályozással összhangban CA típusú legyen

Mágnesszelep
• Névleges nyomás:       PN16 bar
• Működése:        NC(alaphelyzetben zárt)
• Minimális méret:       ½”
• Kvmin.:        1,6 m3/h
• Névleges hőmérséklettűrés:     TN130°C
• Záró nyomáskülönbség:      dp = min. 16 bar
• A motoros hajtás tápfeszültsége:     230 V, 50 Hz 
• A mágnesszelepnek egyformának kell lennie valamennyi töltő rendszerben.

3.4.  Mérő és mutató műszerek
A modulok megfelelő működésének ellenőrzése céljából azokon mérő, illetve mutató műszerek 
elhelyezése szükséges. Ezen műszerek adnak visszajelzést a hőközpont berendezéseinek ál-
lapotáról, segítségükkel kikereshető a hibás berendezés.

3.5  Szállítási módok meghatározása
A szállítás során kézi mozgatás, szállító járműre való felrakás, szállítás, lerakás, majd a tá-
rolás vagy a beépítés helyére való bejuttatás munkafázisok valósulnak meg. A nagyméretű 
modulok esetlegesen egybe történő szállítása esetén célszerű emelőhátfalas teherautót fel-
használni a szállításra.

A HMV modulok típusonkénti tömegadatait az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes típusok 
esetében a tömegadatok tartószerkezet, berendezési tárgy és csővezeték tömegeire bontottan 
szerepelnek a táblázatban.

Fűtési modul

Modul 
típusa

Tömeg (kg)
Tartószerkezet Csővezetékek+szerelvények Össztömeg

MM1 59.023 62,9 121,923
MM2 60,613 81,71 142,323
MM3 63,893 114 177,893
MM4 69,073 225,78 294,853
MM5 80,923 294,76 375,683
MM6 93,913 403,64 497,,53

3534



3736

MM3 modul

MM5 modul

Használati melegvíz modul kapcsolási rajz
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MM modulok

Modul típus 
meg-

nevezése

HMV 
teljesít-
mény 
(kW)

Alapkialakítás 
(Standard/Egyedi)

Összesze-
relés iránya 

(Jobbos-
Balos)

Csőrendszer 
anyagössze-

tétele

Elektromos 
feszültség

Egyedi 
karakterek

MM1- 0060- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
MM2- 0120- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
MM3- 0190- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
MM4- 0270- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
MM5- 0360- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000
MM6- 0520- S01-S99/E01-E99 J/B 01-99 AC000/DC000 000

Példa: MM1-0060-S01-B-01-AC230-000

MM1 0060 S01 B 01 AC230 000

Modul típus megnevezése

HMV teljesítmény (kW)

Standard, nyomáskülönbség-szabályozóval és térfogatáram-korlátozóval, 
tartóselemes hőmennyiségmérővel, PN16, max.130°C

A berendezés kezelési oldala felől tekintve a hőtermelő felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán felül helyezkednek el.

Szénacél-szénacél csővezeték

Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

Egyedi karakterek

Megnevezés: Részletes leírás:

S01: Standard, 2 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S02: Standard, 1 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S03: Standard, 2 db hőcserélővel, 2 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S04: Standard, 1 db hőcserélővel, 2 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S05: Standard, 2 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 3 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S06: Standard, 1 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 3 db ivóvíz csatlakozással, analóg hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S07: Standard, 2 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S08: Standard, 1 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S09: Standard, 2 db hőcserélővel, 2 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S10: Standard, 1 db hőcserélővel, 2 db szivattyúval, 4 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S11: Standard, 2 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 3 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

S12: Standard, 1 db hőcserélővel, 1 db szivattyúval, 3 db ivóvíz csatlakozással, 3-pont hajtású motoros szeleppel, 
PN16/PN10, 65/25°C, 10/50°C

B A berendezés kezelési oldala felől tekintve a primer modul felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés jobb 
oldalán helyezkednek el.

J A berendezés kezelési oldala felől tekintve a primer modul felől érkező közeg csatlakozásai a berendezés bal 
oldalán helyezkednek el.

01: Szénacél-szénacél csővezeték

02: Szénacél-PP-R csővezeték

03: Szénacél-rozsdamentes csővezeték

04: PP-R - PP-R csővezeték

AC024: Elektromos feszültség: 24 V-os váltóáram 

AC230: Elektromos feszültség: 230 V-os váltóáram

AC400: Elektromos feszültség: 400 V-os váltóáram

DC012: Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

DC024: Elektromos feszültség: 24 V-os egyenáram

AC230: Elektromos feszültség: 230 V-os váltóáram

AC400: Elektromos feszültség: 400 V-os váltóáram

DC012: Elektromos feszültség: 12 V-os egyenáram

DC024: Elektromos feszültség: 24 V-os egyenáram
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HŐKÖZPONTI TERVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK
ADATBEKÉRŐ LAPJA

1. Általános adatok
Az ellátandó létesítmény címe:………………………………………………......................................
vagy
Helyrajzi száma:………………………………………

Az épület rendeltetése (kérjük aláhúzni): lakóépület, irodaház, közület,
egyéb:…………………………………........................…………

Az épület mértékadó magassága :…………………….. m

A leendő hőközpont és a legmagasabb elhelyezkedésű ellátandó hőfogyasztó közötti 
magasságkülönbség: ……………………  m

Padlóvonal mBf. szintje, ha ismert:………………………m

2. Méretezési, tervezési hőmérsékletek
Tájékoztató információk:
A „Hőfelhasználók műszaki csatlakozási feltételei a FŐTÁV Zrt. Távhőellátó rendszereihez” 
előírás 1/A függeléke* alapján a -13°C külső méretezési hőmérséklethez tartozó maximális 
tervezési primer előremenő hőmérsékletek:

A,  I.-es forróvizes menetrend esetében 120°C,
B,  II.-es forróvizes menetrend esetében 110°C,
C,  melegvizes menetrend esetében 100°C.

A lekötött teljesítmény meghatározásánál a névleges hőmérsékletkülönbség a
méretezési külső hőmérséklethez (-13 °C) tartozó és a FŐTÁV Zrt. által
meghatározott hőmérsékletkülönbség:

A,  I.-es forróvizes menetrend esetén 65 °C
B,  II.-es forróvizes menetrend esetén 55 °C
C,  melegvizes menetrend esetén 45 °C

A fűtési idényen kívüli időszakban a tervezési primer előremenő hőmérséklet 

A,  I.-es forróvizes menetrenddel jellemezhető területeken 65°C,
B, C,  II.-es forróvizes és a melegvizes menetrenddel jellemezhető területeken 60°C.

Amennyiben sor került már tervezésre, előzetes méretezésre, kérjük jelölje aláhúzással a 
figyelembe vett menetrendi hőfok értékeket a fenti adatsorokban.

* Elérhetőség: http://fotav.hu/uzleti-ugyfelek/tervezoi-informaciok/ 
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3. Hőközponti berendezésekre vonatkozó adatok:
3.1.  Amennyiben sor került már tervezésre, előzetes méretezésre, kérjük adja meg az összes 
lekötött hőmennyiségből és a figyelembe vett hőmérsékletkülönbségből (2. pont) számolt 
méretezési térfogatáramot.  Ez az érték kerül bállításra a korlátozó szerelvényen, és ez nyáron 
sem léphető túl.

Méretezési tömegáram:…………………… m3/h

3.2.  A tervezendő hőközpont típusa (kérjük aláhúzni):
a) moduláris
b) egyéb: ……………………….

3.3.  A használati melegvízellátás tervezett módja (kérjük aláhúzni): 
a) lemezes hőcserélős
b) fűtőcsőkígyós tárolós
c) egyéb:…………………………

3.4.  A tervezett hőközpontba beépítendő fűtési hőcserélő(k) méretezése,
kiválasztása megtörtént-e? (kérjük aláhúzni):
 Igen  Nem

a) Amennyiben IGEN, akkor kérjük mellékelni a méretezés(eke)t, adatlapo(ka)t.

b) Amennyiben NEM, akkor kérjük aláhúzni, hogy a hőcserélő(ke)t kell-e túlméretezni: 
 Igen  Nem

túlméretezés értéke:…….. (%)

3.5.  A tervezett hőközpontba beépítendő HMV hőcserélő(k) méretezése, kiválasztása 
megtörtént-e? (kérjük aláhúzni): 
 Igen  Nem 

a) Amennyiben IGEN, akkor kérjük mellékelni a méretezés(eke)t.

b) Amennyiben NEM, akkor kérjük aláhúzni, hogy a hőcserélő(ke)t kell-e túlméretezni:
 Igen  Nem

túlméretezés értéke:…….. (%)

3.6.  A tervezett hőközpontba beépítendő fűtési motoros szabályzószelep(ek), 
szelephajtóművek kiválasztása megtörtént-e? (kérjük aláhúzni):
 Igen   Nem

a) Amennyiben IGEN, akkor kérjük mellékelni a méretezés(eke)t és az irányítástechnika által 
elvárt műszaki jellemzőket.

b) Amennyiben NEM, akkor az kérjük mellékelni az irányítástechnika által elvárt műszaki jellemzőket.

3.7.  A tervezett hőközpontba beépítendő HMV motoros szabályzószelep(ek) 
kiválasztása megtörtént-e? (kérjük aláhúzni): 
 Igen  Nem

Amennyiben IGEN, akkor kérjük mellékelni a méretezés(eke)t.

3.8.  A tervezett hőközpontba beépítendő nyomástartó berendezés kiválasztása 
megtörtént-e? (kérjük aláhúzni):
 Igen  Nem

Amennyiben IGEN, akkor kérjük mellékelni a kiválasztott berendezés adatlapját.

Amennyiben NEM, akkor kérjük megadni a kívánt típust (kérjük aláhúzni): 
a) változó nyomású, membrános zárt tágulási tartály
b) állandó nyomású, szivattyús nyomástartás
c) állandó nyomású, kompresszoros nyomástartás
d) egyéb:…………………………….

4. Az  elektromos fogyasztás elszámolásának megoldása 
4.1.  Az elektromos fogyasztás elszámolása (kérjük aláhúzni):
a) ELMÜ felé történik**
b) házon belüli elszámolás történik***

4.2.  Egyéb megjegyzés:

** Ebben az esetben helyet kell biztosítani a FŐTÁV Zrt. fogyasztásmérője részére (60x30 cm felület), 
valamint leágazást kell kialakítani az épület főelosztójában.
*** Ennél a megoldásnál a mérés megvalósítása almérő (nem áramszolgáltatói mérő) beépítésével történik.
Mindkét esetben tápvezetéket kell kiépíteni az épület főelosztójától a hőközpontig, falba süllyesztve, 
vagy falon kívül szerelve.
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Zárt hőellátási körnél (Nem 
HMV igénynél)

HMV (használati 
meleg víz) hőigény 
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** (2db) - HMV hőigény esetén lakóháznál a lakások számát, 
egyéb esetben a HMV megcsapolási helyek számát és típusát is kérjük megadni!

5. Hőközponti kialakításhoz tartozó információk:
5.1.  Hőközpont helykijelölési jegyzőkönyv készült-e? (kérjük aláhúzni): 
 Igen  Nem

Amennyiben igen, akkor kérünk mellékelni a jegyzőkönyvet, alap- és metszetrajzot.

5.2.  Építészeti tárgyak vagy gépészeti berendezések akadályát jelentik-e a HKP 
elhelyezésének
 Igen  Nem

Amennyiben IGEN, kérjük felsorolni azokat:
……………………………………………………………………………………..

5.3.  A tervezett hőközpont primer bekötéssel rendelkezik-e?
 Igen  Nem

Amennyiben IGEN, akkor kérjük megadni a méretét: NA…….

Amennyiben NEM, akkor kérjük megadni rajzi mellékletként a tervezett bekötés alaprajzi 
helyét, magassági méretét, vagy a bekötővezeték tervezőjének elérhetőségét.

6. Hőellátási körök adatai:
Az adatok megadásánál kérjük figyelembe venni a 2. pontban leírt és megadott értékeket. 
Így a -13°C külső méretezési hőmérséklethez tartozó maximális tervezési primer előremenő 
hőmérsékleteket valamint a fűtési idényen kívüli időszakban (+9°C magasabb külső környezeti 
hőmérséklet) megadott tervezési primer előremenő hőmérsékleteket.
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Elérhetőség:
e-mail: info@fotav.hu


