MEDENCEFÛTÉS KOMFORTOSAN
ÉS ENERGIAHATÉKONYAN (2.)

ELÔZÔ CIKKÜNKBEN AZT TAGLALTUK, HOGY CSAK KORLÁTOZOTT
IDÔTARTAMBAN KELLEMES AZ ÚSZÓMEDENCÉK VÍZHÔMÉRSÉKLETE,
HA KIZÁRÓLAG A NAPSUGÁRZÁSRA HAGYATKOZUNK. A KÍVÁNT VÍZHÔFOK A NAGY RÉSZBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁT HASZNOSÍTÓ HÔSZIVATTYÚKKAL ÁLLÍTHATÓ ELÔ GAZDASÁGOSAN, EZÉRT ÉRDEMES
MEGISMERNI A FÔBB TULAJDONSÁGAIKAT.
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A hôszivattyúk esetében a leadott hô
75–85%-át a berendezés – a beletöltött klímagáz halmazállapotának változtatásaival
– a környezetébôl cseni el és azt adja le a
medencevízbe.
A hôfelvétel a cseppfolyós állapotú klí
magáz elpárologtatásával, a hôleadás pe-
dig hôcserélôkön keresztül történik a ma-
gas hômérsékleten összepréselt, gáz álla
potú klímagáz cseppfolyóssá változásával.
Tényleges hôtermelést csak a berendezés
kompresszora végez a hôszivattyúban
keringtetett klímagáz sûrítéssel egyidejû

felhevítésével, ami a teljes hasznosuló hô
mennyiség 15–25%-ának megfelelô energiabetáplálást igényel.
Ez azt jelenti, hogy egy átlagos magán
használatú medence fûtéséhez csak az
1–1,5 literes háztartási vízforraló elektromos teljesítményére van szükség. Mindez
azért is nagyon kedvezô, mert a berende
zés használata így egyáltalán nem terheli
túl a ház energiahálózatát.
A hôszivattyúk üzemének hatékonyságát
jellemzô számot, az úgynevezett COP (co
efficient of performance) értéket teljesít-

ménytényezônek is nevezik és ez a számadja meg, hogy a készülék a bevitt elektromos energia hányszorosát tudja hôenergiaként leadni. A medencefûtéseknél a
szokásos érték 4–7 közötti, tehát nem kö
zömbös, hogy a kiválasztott hôszivattyúval
egy egységnyi energiából mennyi hôenergia nyerhetô.
A COP érték nemcsak a gép minôségétôl függ, hanem meghatározó a pillanatnyi
üzemállapot, vagyis a levegôs hôszivatytyúknál a fûtendô medence vízhôfoka, a
környezet páratartalma és hômérséklete is.
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Ebben a cikkben a medencefûtésekre
legáltalánosabban alkalmazott, úgyneve
zett levegôs hôszivattyúkról lesz szó, amelyek az igényelt hôt a környezet levegôjé
bôl nyerik ki.
Mindig meg kell kérdezni az eladótól,
hogy az általa javasolt hôszivattyú – minden bizonnyal igen kedvezônek tûnô –
magas COP-értéke milyen üzemállapotra
vonatkozik. Csak az azonos üzemállapotra
vonatkozó COP-értékû berendezéseket
szabad árban összehasonlítani, mert
elôfordulhat, hogy egy 5-ös COP-értékû
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készülék sokkal hatékonyabb, mint a nem
reális üzemállapoton 7-esnek jelzett.
Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a
felkészületlen vásárlót – talán nem is szándékosan –, de könnyen meg lehet téveszteni a számadatokkal.
Azt is érdemes tudni, hogy három alap
vetô ár- és egyben minôségi kategóriájú
hôszivattyú kapható. Mindegyik lehet jó
választás egy felhasználó számára.
A legolcsóbb és egyben viszonylag a
legalacsonyabb COP-értékû, ki-be kapcsolással vezérelt, úgynevezett TEV hôszivaty-

tyúknál a klímagáz körfolyamatát egy meg
bízható mûködésû, termosztatikus expanziós szelep biztosítja. Ezeket a készülé
keket akkor érdemes választani, ha csak
1–2 hónapon át kívánjuk fûteni a meden
cénket.
Nem sokkal drágábbak – az általában
nagyobb hôátadó felületû – EEV-hôszivaty
tyúk, amelyek azonos mennyiségû betáplált energiából 20-25%-kal többet termelnek a TEV-készülékekhez képest. Ezeket
elektronikus expanziós szeleppel szerelték
fel és szintén ki-bekapcsolással vezéreltek.

Az ilyen készülékek mindenképpen jó
választásnak bizonyulnak akkor, ha már
tavasszal szeretné valaki kellemes vízhômérséklettel élvezni a medencét.
A legkorszerûbb berendezések, az úgy
nevezett inverteres készülékek az elôzô két
típushoz képest jóval drágábbak – termé
szetesen hatékonyabbak –, bár rövid idejû
használatnál a megtérülésük kérdéses.
A COP-érték nagyon fontos jellemzôje a
gépnek, de nem az egyetlen, mert például
érzékenyen érintheti a használót a zajszint
a felállítás helyszínének függvényében.

A készüléket borító ház korrózióvédelme
és idôjárás-állósága, illetve a stabilitás, az
érintésvédelem, de még a gép szervizelhe
tôsége sem elhanyagolható szempont.
Az alkalmazhatóság idôszakát eldöntô
fontos tulajdonság a készülék által megkövetelt, elvárható minimális levegô-hô
mérséklet is.
A fentiek alapján segíteni próbáltunk a
hôszivattyúk összehasonlításával az ideális
típus kiválasztásában, de még számtalan
szempont lehet, például a gépek fûtési tel
jesítményének a mérlegelése.
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