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A tervezés tágabb kontextusban
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Fenntartható épületek építése
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A nZEB-ek tervezését széles látókörrel kell
kezelni, tekintettel a:
• Környezetre,

• Társadalomra,

• Anyagiakra,

• Ökológiára, stb.

Az „energiaigény” illetve a „primerenergia
felhasználás” mindössze egyik eleme az
alapelveknek, stratégiáknak, fenntartható
építészetnek.

Számos épületminősítő rendszer igyekszik
átfogóan kezelni a kérdéskört. Ilyenek például
a LEED, BREEAM, Nabers, HQE, DGNB,
VERDE és társaik

Az épületek értékelése és tanúsítása
teljesítmény-alapú, illetve életciklus
központú.

Annak ellenére, hogy az épületek
energiahatékonysága a tanúsítási
rendszerek fontos eleme, a fenntartható
épületté való minősítésben nem domináns.
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Épületminősítő rendszerek a világban
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Categories of several sustainable building rating systems
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BREEAM (U.K.)

1990-től
Management

Egészség & jólét
Energia
Szállítás

Víz
Anyagok
Hulladék

Telekhasználat és 
ökológia

Szennyezés
Innováció

LEED (USA)

1996-tól
Fenntartható telek

Vízhasználat

Energia & atmoszféra
Anyagok & 

nyersanyagok

Belső levegőminőség
Innovatív megoldások

Regionális pontok

CASBEE (Japán)

2002-től
Q – Környezeti 

minőség
Q1 – Belső környezet
Q2 – Szolgáltatások 
minősége
Q3 – „On-site” környezet

L – Környezetterhelés
L1 – Energia
L2 – Erőforrások és 
nyersanyagok

L3 – „Off-site” környezet

DGNB (Németország)

2007-től
Környezeti minőség
Gazdasági minőség

Társadalmi minőség 
és funkció

Műszaki minőség
(az épületszerkezetet 

beleértve)

Folyamatok minősége

Helyszín minősége
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Melyik a fenntartható épület?
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Hearst torony NYC
Arch. Foster and Partners

A LEED 
minősítési 
rendszer 
válasza:

Hearst torony
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„Low-tech” vagy „high-tech”?
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A kérdéskör, hogy „low-tech” vagy „high-tech” irányt vegyen az építészet, nagyjából feloldani látszódik. Az 
utóbbi időszakok trendje a high-tech megoldások melletti elköteleződés.
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Az NZEB meghatározása
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Alacsony energiafelhasználású épületektől a pozitív energiamérlegig
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+
„Hagyományos" 

ház
Passzív 

ház
Aktív 
ház

Nulla 
energiaigényű

Pozitív 
energiamérlegű

Az EU-ban még 
mindig számos 
„hagyományos” 
ház található az 
épület-
állományban

2
nZEB 

meghatározása

Alacsony 
energia-

felhasználás
ú épületek

Ultra-
alacsony 

energiafel-
használású 

épületek

Passzív 
házak nZEB-ek

Nettó nulla 
energia-
igényű 

épületek

Pozitív 
energia-
mérlegű 
épületek



nZEB definíció

11

EnergiaellátásEnergiafelhasználás

Megújuló energia

Fosszilis energia

Primerenergia

Jelenlegi energia-
felhasználás

nZEB

"közel nulla energiaigényű épület": 
olyan épület, amely nagyon magas 
energiateljesítménnyel rendelkezik ... A 
közel nulla vagy nagyon alacsony 
energiaszükségletet nagyon jelentős 
mértékben megújuló forrásokból kell 
fedezni, beleértve a helyben vagy a 
közelben előállított forrásokat is.
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nZEB tervezés alappillérei
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Alapelv Nagyon alacsony 
energiaigény

Megújuló 
energiaforrások 

használata

Primerenergia és 
alacsony CO2

kibocsátás
A lehető legmagasabb 

követelmények 
alátámasztása a 

fűtési, szellőző, hűtési, 
HMV készítési, illetve 

világítási és egyéb 
eszközök kapcsán.

A megújuló 
energiaforrások a 

felhasználás 
legalább 50%-át kell, 

hogy fedezzék.

„Olyan megújuló 
energiaforrásból kell 
biztosítani, amely az 
épületben keletkezik, 

az ingatlanról 
származik, a közelben 

előállított vagy az 
országos hálózatból 
vett elektromos áram 

összetevője.“

The energy demand 
for the operation of 

buildings is expressed 
by primary energy, 

while it is necessary to 
quantify the CO2

emissions of individual 
energy carriers by the 

factors of primary 
energy.

Az 
energiafelhasználás 

mértéke 
primerenergiában 
kerül jellemzésre, 

primerenergia-
átalakítási tényezők 

segítségével. 

Je
lle
m
z

ő
Épületburok

Hagyományos Jól 
hőszigetelt

Nagyon jól 
hőszigetelt

+
Megújuló 
energia

=
nZEB
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Range of energy classes of the global indicator expressed in primary energy 
in kWh/(m2.a) in Slovakia (Decree 324/2016) – A0 = nZEB

13Decree 324/2016

Global 
indicator -

primary 
energy

Categories of 
buildings

Energy efficiency classes of buildings

A0 A1 B C D E F G
family houses ≤ 54 55-108 109-216 217-324 325-432 433-540 541-648 > 648

apartment 
houses

≤ 32 33-63 64-126 127-189 190-252 253-315 316-378 > 378

office buildings ≤ 61 62-122 123-255 256-383 384-511 512-639 640-766 > 766

school 
buildings and 

school facilities

≤ 34 35-68 69-136 137-204 205-272 273-340 341-408 > 408

hospital 
buildings

≤ 98 99-197 198-393 394-590 591-786 787-982 983-1179 > 1179

hotel and 
restaurant 
buildings

≤ 82 83-164 165-328 329-492 493-656 657-820 821-984 > 984

sports halls and 
sports buildings

≤ 46 47-92 93-181 182-272 273-362 363-453 454-543 > 543

buildings for 
wholesale and 

retail

≤ 107 108-213 214-

425

426-

638

639-

850

851-

1062

852-

1275 > 1275
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Nettó nulla energiamérlegű épületek
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• A nulla energiamérlegű 
épületek (ZEB) elegendő 
megújuló energiát 
termelnek, hogy fedezzék 
saját felhasználásukat, 
ezzel csökkentve az 
épületállomány egyéb 
forrásból származó 
felhasználását.

• A ZEB, mint fogalom, még 
mindig várat mind nemzeti 
mind nemzetközi 
meghatározásra. Ennek 
ellenére azt ezt megcélzó 
projektek száma növekszik 
világszinten.
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Az első„zero house“ az EU-ban, Lyngby, Dánia, 1975
prof. Vagn Korsgaard – Technical University of Denmark 
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Építési és üzemeltetési tapasztalatai segítségül voltak a passzív házak fejlesztésében.

2
nZEB 

meghatározása



Stratégiák a nZEB épületek tervezésében
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nZEB-ek 3 lépésben
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• Tökéletesen szigetelt és légtömör 
épületburok

• Fejlett árnyékolórendszer,

• Jól szabályozható fűtés, hűtés,

• Szabályozott szellőzés és világíás

• Az energiafelhasználás 25%-át 
meghaladó megújuló energia 

3
Stratégiák a 

nZEB 
tervezésében

Passzív 
stratégiák

• Építészeti és településrendezési eszközök (tájolás, épület forma, 
elrendezés, üvegezés mértéke, árnyékolás)

• Hőszigetelés
• Természetes megvilágítás
• Anyaghasználat
• …

Energia-
hatékony 

rendszerek

• Fűtés, szellőzés, hűtés
• HMV termelés
• CHP rendszerek
• Korszerű világítás
• Megfelelő berendezések
• Hatékony üzemeltetés
• …

Megújuló energia

• Napenergia hőhasznosítása
• Napenergia elektromos hasznosítása
• Szélenergia
• Geotermikus energia
• Biomassza

Legfőképpen



A koncepciótól az építőelemekig és vica-versa, a tervezési folyamat egyensúlya

18According van der Aa Ad et a.., 2010

Az "integrált" tervezési megközelítés 
arra kéri az építésben résztvevőket, a 
tervezőktől a kivitelezőkig, hogy a 
projekt célkitűzéseit, valamint az 
építőanyagokat, szerelvényeket és 
rendszereket átfogóan vizsgálják. 

Ez a megközelítés eltér a tipikus 
tervezési és kivitelezési folyamattól, 
amely a saját szakterületükön 
egymástól némileg elszigetelten 
dolgozó szakemberek szakértelmére 
támaszkodik.
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2

Adaptív burok
Fázisváltó 
anyagok

Dinamikus 
szigetelés

Légkondícionálás

Padlófűtés

Szélenergia

Hővisszanyerés

Hőszivattyú

PV-s üvegezés
Talajszonda Mennyezet-

hűtés LED világítás

CHP
napkollektor

Épület-
szerkezetek Épület-

gépészet

Energetikai 
rendszerek

Belső 
környezet

Épület-
koncepció

Építészeti 
minőség

Felhasználói 
magatartás

Összetevők 
szintje

Rendszer 
szint

Koncepció 
szint



A léghőmérséklet és a sugárzási energiahozam jellemző lefutása egy januári 
hónapban Közép-Európában

19

3
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Dinamikus éghajlat – dinamikus épülethomlokzat
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A dinamikus/smart/adaptív épületburok 
képes alkalmazkodni a környezeti változásokra 
reagálva, hogy maximalizálja teljesítményét.

Ennek megfelelően az homlokzat nem statikus, 
hanem dinamikus, az igényeknek megfelelően 
alakítható.

Az ötlet maga nem új, de a kortrend, 
fenntartható fejlődésnek szentelt tervezés 
illetve a rendszerek magas fejlettségi szintje 
lehetőséget teremt a dinamikus épületburok 
rendszerek terjedésének.

3
Stratégiák a 

nZEB 
tervezésében

Napenergia 
hasznosítás a 
homlokzaton

Mozgatható 
árnyékolók

Kéthéjú 
homlokzat

Homlokzati ECO 
panel

Napvédelem
Zöld homlokzatok



PASSZÍV VÁROSI ÉS ÉPÍTÉSZETI 
STRATÉGIÁK – AZ ELSŐ LÉPÉS A NZEB FELÉ
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Alapvető passzív stratégiák a nZEB-ek tervezése során
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VÁROS ÉPÍTÉSZETI ELEMEK TECHNOLÓGIA

Kölcsönhat
ás

Megelőzés Felhalmozás Pufferelés Elosztás Visszanyerés Tárolás

4
Városi és 
építészeti 
stratégiák

Helyszín 
meghatározása

Alaprajz és 
elrendezés

Épületburok Szerkezet Kivitelezés
Integrált 
épület-

gépészeti 
rendszerek



Településrendezési stratégiák
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A sűrű beépítés csökkenti a napenergia felhasználhatóságát és hozzájárul a városi hőszigetek 
kialakulásához

Újfajta építészeti megközelítések, melyek figyelembe 
veszik a természetes fényigényeket a közeli 
környezetben.

4
Városi és 
építészeti 
stratégiák



Építészeti stratégiák – alaprajz és elrendezés
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Hagyományos tervezés – az 
épületek magassága a 
napfényhasznosítás illetve 
szellőzés miatt általában 12-
13 m magasságúak

Részletekbe menő tervezés 
esetén légkondícionálás, 
központi fűtés, 
hővisszanyerés, árnyékolás 
is megjelenik.

Mélyebb tervezés esetén 
mesterséges szellőztetéssel 
illetve részben természetes, 
átriumon keresztüli 
megvilágítással találkozhatunk. 
Jellemző az éjszakai hűtés.

4
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építészeti 
stratégiák



Építészeti stratégiák – alaprajz és elrendezés
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A/V arány

Üvegezés elrendezése

Hőigény változása 
A/V függvényében

4
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építészeti 
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Az építészeti forma és az energiahatékonyság kapcsolata

26

1. Compactness Index (C) az épület térfogatának és felületének aránya. Reciproka a 
2. Shape Coefficient (Cf) (vagy Shape Factor), mely az épületfelület és 

épülettérfogat hányadosa (A/V)
3. Relative Compactness (RC) az épület compactness indexének és egy 

referenciaépület compactness indexének hányadosa
4. Window-to-Wall Ratio (WWR) – ablakfelületek illetve falfelületek aránya
5. Window-to-Floor Ratio (WFR) – ablakfelületek és hasznos alapterület aránya
6. Window-to-Surface Ratio (WSR)  - ablakfelületek aránya a határolófelületekhez 

viszonyítva
7. Floor Area-to-Enclosure (F/E) – hasznos alapterület és beépített terület aránya 
8. Exterior Wall-to-Floor Area (EW/F) – külső fal és hasznos alapterület aránya
9. South Exposure Coefficient (Cs) déli falfelületek és épülettérfogat aránya
10.Shape Factor vagy Aspect Ratio (AR) az épület hosszának és szélességének 

aránya 
11. Above-Grade Surface Area (S) talajszint feletti felületek összege
12.Building Internal Volume (V) belső térfogat, a határolóelemekkel körülzárt térfogat

Leggyakrabban 
alkalmazott 

ezek közül az 
A/V arány

4
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stratégiák



Az A/V paradoxon
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10 x 10 m
bungaló

30 x 30 m

A/V
0,3 m2/m3

A/V ≈1,0 
m2/m3

Fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó 
követelményértékek a TNM szerint
A/V ≤ 0.3     0,12 W/(m3K)
A/V = 1.0     0,28 W/(m3K)

A/V mutatók aránya egymáshoz:
0.3/1.0 = 0.3
Követelményértékek aránya egymáshoz:
12/28 = 0.4286
A bungaló A/V aránya háromszorosa a nagyobb 
épületének. Fajlagos hővesztesége azonban csak 2,3-
szorosa.
A bungaló rendkívül magas hőszigetelést igényel, ami 
nem tekinthető fenntartható építészeti megoldásnak.
Az ellentmondás tehát az, hogy a kisebb épületek ugyan 
kevesebb energiát használnak fel, és elvileg 
fenntarthatóbbak, de a követelményrendszerek 
diszkriminálják őket a fajlagos mutatókon keresztül.

3 m
12 m

4
Városi és 
építészeti 
stratégiák

Az épület felület/térfogatarány aránya a fűtött 
tereket határoló szerkezetek felületének illetve a 
fűtött terek térfogatának aránya, belméretek 
alapján. 
Kisebb épület, nagyobb A/V arányt eredményez.

A követelményértékek sok esetben függnek az 
épület A/V arányától.



A passzívházak rövid története
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• 1939 – kísérletek a napenergia hasznosításra, MIT - prof. 
Hottel – első „aktív“ szolár ház

• Passzívház szabvány 1988-tól

• Az első passzívházat Darmstadtban, Németországban 
építették 1990-ben

• 1996-ban Dr.-Ing. W. Feist létrehozta a Passzívház Intézetet, 
amely a passzív házak fejlesztését és ellenőrzését végzi

Hoyt C. Hottel

Wolfgang Feist

4
Városi és 
építészeti 
stratégiák



Passzívházak tervezésének történeti megközelítése
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Trombe fal Napkémény Földcső, hűtési 
vagy fűtési céllal

- Alapelv- napsugárzási nyereség maximalizálása
- Kevesebb figyelmet kapott a hőveszteségek csökkentése, mely a 

kezdetleges passzívház próbálkozások legalapvetőbb hibája

Napfény 
szabályozás 

árnyékvetőkkel

4
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építészeti 
stratégiák



Professor Hottel szkepticizmusa

30http://solarhousehistory.com/blog/2013/11/29/hoyt-hottels-skepticism

"When we started we had high enthusiasm. But we slowly came to realize that while there were uses 
of the sun, they were not as promising as we all thought they would be." (Prof. Hottel in 1976)

"If you wish to lose the least money, get fifty percent of your heat from the sun. If you wish to lose 
no money, don't get any." (Prof. Hottel in 1976)

Hottel itt a kornak megfelelően reagál: az 1970-es évek közepén a közvélemény nagy lelkesedéssel fogadta 
a napelemes házak koncepcióját, de az ipar nem volt eléggé felkészült az igények kielégítésére

MIT Solar House 1 
(1939)

Solar House 2 
(1948)

Solar House 3 
(1949)

Solar House 4 
(1959)

Solar House 5 
(1978)

Solar House 6 
(1948) PCM

Prof. HOTTEL Dr. M. TELKES

4
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Passzív épületek – a nZEB-ek kiindulási pontja

31Feist and Bott, 2007

A passzív épülettervezési stratégia Közép-
Európában:

• Az épületburok magas hőellenállása,

• nagyon magas hőszigetelési paraméterekkel 
rendelkező ablakok,

• minden hőhíd kiküszöbölése,

• az épületburkolat nagyfokú tömítettsége,

• télen hővisszanyeréssel járó légcsere.

Az első passzívház déli homlokzata, Darmstadt 1991

Északi homlokzat

4
Városi és 
építészeti 
stratégiák



Passzívházak épületfizikai követelményei
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Paraméter Kritérium
Primerenergia-felhasználás < 120 kWh/(m2.a)
Nettó fűtési és hűtési energiaigény < 15 kWh/(m2.a)
Maximális fajlagos hőszükséglet < 10 W/(m2.K)
Homlokzat hőátbocsátási tényező, Uhomlokzat < 0.15 W/(m2.K)
Tető hőátbocsátási tényezője, Utető < 0.10 W/(m2.K)
Ablakok hőátbocsátási tényezője, Uablak < 0.75 W/(m2.K)
Vonalmenti hőátbocsátási tényező, ψ < 0.01 W/(m.K)
Szellőzőberendezés hatásfoka hővisszanyeréssel > 80 %
Ventilátor fajlagos teljesítményigénye, P* < 0.4 W/(m3/h)
Épületburok légtömörsége, n (50 Pascal negatív
túlnyomásra)

n50 < 0.6 / h

Belső komfort határai nyáron az esetek < 10%-ban 
haladhatja meg a 

hőmérséklet a  25 °C-
ot

Jegyzet:

P* ventilátor fajlagos teljesítménye, mely a névleges teljesítmény (W) és térfogatáram hányadosa (m3 /
h).

4
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nZEBs és túlmelegedés – árnyékolás szükségessége

33

• A passzív épületek burkolatának nagy hőellenállása, 
a napfényes oldalakon a nagyméretű nyílászárók és 
a nagyfokú tömítettség fokozza a túlmelegedésre 
való hajlamot. 

• A passzívházak túlmelegedésének problémája nem 
csak a nyári csúcsidőszakban jelentkezik, hanem az 
átmeneti évszakokban is előfordulhat, napfényes 
napszakokban.

• A passzívházak esetében erősen ajánlott hatékony 
árnyékoló eszközök tervezése.

• A nyári túlmelegedés kockázata lerövidíthető:
• A beltéri levegővel közvetlenül érintkező 

hőtároló épületszerkezetek kialakításával, 
• éjszakai szellőztetéssel, 
• minimális nappali szellőztetéssel, 
• Sok hőt termelő berendezések használatának 

elkerülésével.

4
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nZEB-ek természetes megvilágítása
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A természetes megvilágítás egyéb előnyei:
• A nyílászárók kilátást és kapcsolatot biztosítanak a külvilággal, és hozzájárulnak a lakók pszichológiai 

jólétéhez. 
• A nyílászárók közvetlen napsugárzásnak való kitettséget is biztosíthatnak a belső térben, ami fontos például 

a lakásokban, kórházi osztályokon és óvodákban. 

• A természetes megvilágítás a 
megújuló energia hatékony 
felhasználását jelenti, és számos 
pozitív egészségügyi előnnyel jár.

• Az épület jól megtervezett 
természetes megvilágítása jelentős 
energiamegtakarítást eredményez 
(napenergia felhasználása, a 
mesterséges világítás energiájának 
megtakarítása, a gépi szellőzés 
energiájának megtakarítása ... ).

4
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építészeti 
stratégiák



NZEB ÉS ÉPÜLETBUROK 
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Építési és épületfizikai stratégiák a nZEB-ek tervezésekor

36

5
nZEB 

épületburok

• Az épületek burkolatán keresztül az 
energiaáramlás mindkét irányba - a 
belső térből a külső térbe és fordítva 
- létrejön.

• Az épületburkon létrejövő hőáram 
mértékét számos fizikai tulajdonság 
befolyásolja - hőszigetelés, 
hőtárolás, homogenitás, légzárás, 
áteresztés, felületi tulajdonságok stb.

• Az épületek hővédelmét télen és 
nyáron is számos intézkedéssel 
hatékonyabbá lehet tenni.

Energia-
áramlás

Energia-
áramlás

tárolás

tárolás

csillapítás

csillapítás

áteresztés

áteresztés

visszaver visszairányít

visszairányít



Külső falak nZEB-ek esetén
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5
nZEB 

épületburok

Fal típusa Sematikus példa Alkalmazási 
példa

Falazóelemek a 
tömörzárás 
érdekében

Hőszigetelt 
teherhordó falak

Falak beépített 
hőszigeteléssel

Könnyűszerkezetű 
falak



Külső fal nZEB esetén
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5
nZEB 

épületburok

1 – téglafal habarccsal, 

2 - habüveg, 

3 - vízszigetelés, 

4 - hőszigetelés (pl. expandált polisztirol), 

5 - hőszigetelő klipsz, 

6 - EPS fittingek, 

7 - padlótartó réteg, 

8 - elválasztó réteg, 

9 - hőszigetelés (pl. extrudált 

polisztirolból).



Faházak külső falai nZEB-nek megfelően

39Bebej and Sedlák, 2011

a) Oszlopok elhelyezése, 

b) „I” alakú oszlopzat, 

c) Teherhordó, ragasztott, laminált 

réteg, 

d) Példa c)-re

5
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Példa alaposan megtervezett nZEB faépületre
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Példa alaposan megtervezett nZEB épületburokra
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1 – hőszigetelés a szarufák 

között, 

2 - hőszigetelés, 

3 – páraáteresztő fólia

5
nZEB 

épületburok



Példa alaposan megtervezett nZEB épületburokra
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A képek a „Innovativbau Thermomodul” 
épületrendszert mutatják, melyet a Passivhaus 
Institute minősített.

A Thermomodul rendszer jellemzője a passzív 
épületburok következetes hőszigetelése, a 
hőhidak elkerülése és a légtömörség

5
nZEB 

épületburok



Hőhidak elkerülése nehézszerkezetes építmények külső falainál, 
fűtött pincézet esetén

43

A hőhidak elkerülésére különös figyelmet kell 
fordítani a nZEB-ek esetén.

Jól szigetelt épületburok esetén a rossz 
tervezésből adódó hőhidak akár 30%-kal is 
növelhetik a hőveszteséget.

A jobboldali ábrák a hőhidak elkerülését célzó 
példákat illusztrálnak fűtött pince esetében.

5
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Hőhidak elkerülése nehézszerkezetes építmények külső falainál, 
fűtetlen pince, vagy talajjal való csatlakozás esetén

44

A jobboldali ábrák a fűtetlen pincék 
esetében, illetve talajjal való 
csatlakozáskor alkalmazható, 
hőhidasságot elkerülő csatlakozási 
lehetőségeket mutatják be.

5
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Hőmérsékletek egy lakóépület erkélye esetén
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Hőmérsékletlefutás falazat és tető csatlakozásánál, lakóépület esetében
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5
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nZEB és passzívház szabványt teljesítő ablakok

47Goldstein et al., 2016

5
nZEB 

épületburok

Standard ablak
U = 1,3 W/m2K

„Passzív” ablak
U = 0,8 W/m2K

„nZEB” ablak
U < 0,7 W/m2K

„Szuperablak” 
U < 0,6 W/m2K



Ablakok beépítése nZEB-ek esetén

48

Példa hőhidak elkerülésére

Példa a hőszigetelés síkjába épített 
ablakok esetére

1 – hőszigetelt fal, 2 – külső páraáteresztő fólia, 3 -
szegőléc, 4 – PUR hab, 5 – belső párazáró fólia, 6 
– OSB lap, 7 - hőszigetelés, 8 – PUR hab, 9 -
sarokprofil

5
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Az ablakkeretek jelentős hőhidasságot eredményezhetnek

49

Az épületburok Termovízió

Továbbfejlesztett ablakkeret típusok 

5
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Külső falak átlátszó hőszigeteléssel

50

Méhsejtes 
vagy kapilláris 

szigerelés

Üreges 
szerkezetek

(pl. hab)

Aerogél 
hőszigetelés Alkalmazási példa

Több átlátszó 
réteg
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Falfelületek fűtési és hűtési céllal

51

a) kapilláris szőnyegek a vakolatban, b) csövek a vakolatban vagy a burkolat mögött, c) csövek 
a tömör fal magjában, d) csövek a tömör fal belső felületén.

5
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Hőhasznosítás a szerkezeteken

52
TES EnergyFaçade (2009). TES EnergyFaçade manual. Final project report. PDF. 

Available: http://tesenergyfaçade.com/downloads/TES_Manual-ebookFINAL.pdf

Szigetelt fal, integrált hővisszanyerővel

Innovatív megoldások - pl. integrált kis hőszivattyúkkal, szellőzőegységekkel, fotovoltaikus 
panelekkel, napkollektorokkal és hőcsövekkel.

5
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Példa integrált energiahasznosító rendszerekre

53

A PV paneleket nem csak utólagosan, de az épületburokra, 
árnyékolókra, üvegezésbe integrálva is elhelyezhetik.  

1 - fal, 2 - hőszigetelés, 
3 – szellőztetett réteg, 4 – PV panel, 5 
– függőleges rögzítőelem, 6 -
rögzítőkeret, 7 - kábelezés

5
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NZEBEK ÉS KÖRNYEZETI TECHNOLÓGIÁK
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Tipikus nZEB szellőzőrendszer hővisszanyeréssel

55Bátora and Baloga, 2015

• A természetes szellőztetésből származó 
hőveszteség mértéke elérheti a 20–30 
kWh/m2év értéket.

• Mesterséges szellőztetéssel és 
hővisszanyeréssel ez az érték 2–7 
kWh/m2év értékre csökkenthető. A 
mesterséges szellőztetés 
megfelelősségéhez az épület légtömörsége 
szükséges.

• A passzívházak mesterséges szellőztetését 
rendszerint hővisszanyeréssel oldják meg.

• A hővisszanyerés hatékonysága minimum 
80% kell, hogy legyen.

6
nZEB és a 
környezet

Hőhídmentes 
szerkezet

Nyári 
árnyékolás

Téli hő-
nyereség

Három-
rétegű 

üvegezés

Nyáron 
természetes 

átszellőztetés

Beszívott 
levegő

Távozó 
levegő

Gépi szellőztető-
berendezés 

hővisszanyerővel

Folytonos 
hőszigetelés

Huzatmentes 
kialakítás

Kompakt 
épületforma



nZEB szellőzőrendszer hőszivattyúval kombinálása

56

A hővisszanyeréssel ellátott gépi szellőztetés 
összetettebb megoldása hőszivattyúval és 
melegvíz-előkészítéssel kombinálva növeli a 
szellőztető rendszer energiahatékonyságát.

A talaj/levegő hőcserélő, a fotovoltaikus és a 
napkollektoros berendezések növelik a rendszer 
energiahatékonyságát, ugyanakkor növelik a 
beruházási költséget.
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Összefoglalás
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A tervezés során a településrendezési és építészeti aspektusok kiemelkedő szereppel bírnak az épületek 
energiagazdálkodási teljesítményének kialakítása kapcsán, legyen szó bármilyen éghajlatról.

Az építészeti és fenntartható gazdálkodással kapcsolatos stratégiák kéz a kézben kell hogy járjanak az 
épületburok (akár aktív, akár passzív elemek) illetve alkalmazott technológiai rendszerek megválasztásával.

Az energiafelhasználás minimalizálása az épületforma megválasztásán, hőtároló tömeg alakításán illetve 
épületburok szigetelésén keresztül érhető el.

Az épület használatbavétele után elemzések készítése szükséges a fejlesztési lehetőségek feltárása érdekében.

A nZEB-ek tervezése során szükséges lehet gyakorlatok azonosítása, melyekkel elérhető a költségoptimum 
szint, azaz a költség, mely életciklus-szemléletben a legalacsonyabb.

Energiafelhasználási szempontból célszerű lehet a kisebb épületekre vonatkozó fajlagos hőveszteségtényezők 
megfelelőbb kialakítása..

7
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A Jevons paradoxon az energiahatékonysági szabályozások kapcsán

60

Wiliam Stanley Jevons 
(1835 – 1882) 

Jevons állítása:

Technologies make it possible to use resources more efficiently, while at 
the same time leading to higher consumption and faster depletion of 
resources.

A Jevons paradoxon az úgynevezett „bumeránghatás”, mely növekedő 
energiafelhasználást prognosztizál egy energiahatékonysági intézkedés, 
technológia bevezetése után.

Például gyakorta nem veszik figyelembe az energiaárak csökkentésekor 
bekövetkező bumeránghatást.
Ennek érdekében szükséges lehet jogi és gazdasági eszközök 
alkalmazása a szakpolitikai intézkedések meghozatalakor.
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