
2020. januárPage 1 Siemens Zrt. - BT CPS 

Digitalizáció és 

automatizálás
Megújuló energiák 2020

siemens.hu/cpsSiemens Building Technologies – Magyarország 2020



2020. januárPage 2 Siemens Zrt. - BT CPS 

Aktuális témák

• Hőszivattyúk szabályozása

• Napelemek / napkollektorok integrációja

• Összetett rendszerek szabályozása

• Kombi (PICV) szelepek alkalmazása
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Hőszivattyús és más 

alternatív hőtermelős 

összetett rendszerek 

szabályozása

siemens.hu/hit
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Összetett rendszerek

3, Amikor nagyobb / összetettebb rendszert kell szabályozni

1, Amikor egyedi helyiségszabályozás szükséges

2, Amikor napenergia hasznosítás is szükséges
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Hőszivattyús rendszer – egyedi helyiségszabályozással

1. Mert több kell…

- Egyedi 

helyiségszabályozás

- Padlófűtés

- Fal fűtés / hűtés

- Hőigény alapú 

rendszer-működés

- HKP-szabályozása

- Távfelügyeleti igény
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Hőszivattyús rendszer – egyedi helyiségszabályozással

osztók szabályozása

- 1.osztó (fal és 

mennyezet 

fűtés/hűtés)

- 2.osztó (padló csak 

fűtés!)

- Üzemmódváltó 

kontaktus

- Kondenzáció figyelés

- Hőtermelő indítása

- Pozíciókapcsolós 

thermo-motor 

(célszerű…)

- 4-eres kábel

- 2-ér működtető 

feszültség (AC230V)

- 2-ér kapcsolójel 

hőtermelés felé 

(pl.szivattyúnak)

AC230V (Y1)

Pozícó kapcsoló (50%-nál)

Hőtermelő (szivattyú, kazán, stb.)

indításához
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Hőszivattyús rendszer – egyedi helyiségszabályozással

osztók szabályozása

- 1.osztó 

(fal+mennyezet

+padló fűtés/hűtés)

- padló csak fűtés!

- Üzemmódváltó 

kontaktus

- Kondenzáció figyelés

- Hőtermelő indítása

AC230V (Y1)

Pozícó kapcsoló (50%-nál)

Hőtermelő (szivattyú, kazán, stb.)

indításához

- Pozíciókapcsolós 

thermo-motor 

(célszerű…)

- 4-eres kábel

- 2-ér működtető 

feszültség (AC230V)

- 2-ér kapcsolójel 

hőtermelés felé 

(pl.szivattyúnak)
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Hőszivattyú + kiegészítő hőtermelő

Mert több kell…

- Hőszivattyú

- Szilárd tüzel. Kazán

- 5db fűtési kör

- HMV készítés

- Puffer tároló

A hőtermelők össze-

hangolt működtetésére 

van szükség a hatékony 

üzemhez…
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Napkollektor + gázkazán

Mert több kell…

- Napkollektor

- Gázkazán

- Fűtés

- HMV készítés

- Puffer tároló

- Medence fűtés

A hőtermelők össze-

hangolt működtetésére 

van szükség a hatékony 

üzemhez…
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Napkollektor + hőszivattyú + pellet kazán

Mert több kell…

- Napkollektor

- Hőszivattyú

- Pellet kazán

- 2 fűtési kör

- HMV készítés

- Puffer tároló

- Medence fűtés

A hőtermelők össze-

hangolt működtetésére 

van szükség a hatékony 

üzemhez…
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Elektromos hőtermelők – napelem menedzsment

Fotovoltaikus integráció

- Elektromos hőtermelő

- Napelemes 

áramtermelés

- Siemens Albatros

szabályozó

- Napenergia maximális 

kihasználásához…

- Azonnali hasznosítás

- Ha éppen nincs rá 

szükség, akkor 

letárolás…

Hőszivattyú

Elektromos 

fűtőpatron

Elektromos 

kazán

Albatros2

Puffer tároló
Siemens Albatros2 szabályozó család

-Gyártóktól független integrálhatóság

-Teljes körű rendszer kezelés

-Standard kontroller – elérhető ár

-Akár web-es távfelügyelet
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Kiskunhalas – Irodaépület felújítás

- Szigetelés + nyílászáró csere + teljes gépészeti felújítás

- Cél: legyen korszerű és energiahatékony

- Tehát legyen olcsó üzemeltetni és minél előbb térüljön meg!
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Gépészeti megoldás:

- 3db hőszivattyú kaszkád működtetéssel

- 2db gázkazán (HMV-készítésre, plusz kiegészítő hőtermelés)

- Gépészeti felújítás költsége kb. 20 MIO HUF …
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

„Szokásos” kivitelezői gondolat:

- Így is sokba került, többet már nem akarunk 

költeni…

- Majd a készülékek szabályozója lekezeli…

- Fog ez működni, be vannak építve a jó és 

korszerű készülékek…
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Aztán jöttek a működtetéssel kapcsolatos 

kérdések…:

- 6db kör működésének szabályozása, hogyan 

(5db felület fűtés/hűtés, 1db radiátor)…?

- 3-as kaszkád vezérlése, hogyan…?

- HMV-készítés csak gázkazánról, hogyan…?

- Előnykapcsolások, hogyan…?

- Puffer töltés irányváltása hogyan…?

- Stb…

Aztán jött a megoldás:

- Elindítjuk kézi üzemben, aztán meglátjuk…

- Üzemelt 1 hónapig így…

- Aztán kijött a gázszámla:

2.000 m3 gázfogyasztásról…

Majd miután mindenki felépült a lábon kihordott 

infarktusból…
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Aztán jöttek a működtetéssel kapcsolatos 

kérdések…:

- 6db kör működésének szabályozása, hogyan 

(5db felület fűtés/hűtés, 1db radiátor)…?

- 3-as kaszkád vezérlése, hogyan…?

- HMV-készítés csak gázkazánról, hogyan…?

- Előnykapcsolások, hogyan…?

- Puffer töltés irányváltása hogyan…?

- Stb…

Aztán jött a megoldás:

- Siemens Albatros2 automatika 

telepítése…

- 3 hőszivattyú kaszkád léptetése/sorrend 

váltása

- gázkazánok léptetését/sorrend váltását 

- fűtés és hűtés üzem közti menedzsment

- puffertöltés hatásirányának forgatása

- HMV készítés szabályozása

- fűtési körök működésének szabályozása
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Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Aztán jött a megoldás:

- Siemens Albatros2 automatika 

telepítése…

- gyűjtött hőigényjel alapján történő üzem

- csak az a kör megy és akkor, amikor kell

Végeredmény:

Hatékony és komfortos működés

Minimális energiafelhasználás

Leggyorsabb megtérülés

(kár hogy kétszer fizették ki…)



2020. januárPage 18 Siemens Zrt. - BT CPS 

Hőszivattyús rendszer – összetett rendszerkialakítás

3. Esettanulmány

Még egy hasznos lehetőség:

Web-es távfelügyelet
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Együttműködés kiterjesztése

Alkalmazási példák gyűjteménye

Alkalmazási példatár kidolgozása:

Tipikus szabályozási feladatokra

Kész és komplett megoldások

Kidolgozás alatt,

Hamarosan elérhető…

Megoldandó feladat

Kidolgozott megoldás
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Hogy a hidraulika 

valóban egyszerű 

legyen...

BT CPS
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Hol van szükség hidraulikai beavatkozásra?

Fűtési körök központi 

szabályozása

Hőtermelők kizárása

Radiátorok

Hűtött mennyezetek

Légtechnikai hőcserélők 

vízoldali szabályozása

Fan-coilokA cél mindig ugyanaz: 

a rendszer minden egyes 

hőleadóját ellátni a 

szükséges fűtő/hűtővízzel…
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4

Nyomásmérési pont

4

3

Integrált 

nyomáskülönbség 

szabályozó 3

2

Rendkívül precíz 

előbeállítási lehetőség
2

1

Szelepmozgató 

motor
1

Mik a kombi szelepek fő részei?
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Hol használhatjuk még a kombiszelepeket?

Légtechnikai és légkondicionálási rendszerekben dinamikus térfogatáram 

korlátozóként fan-coil készülékekhez, hűtőmennyezetekhez, légkezelők fűtő/hűtő 

kalorifereinek szabályozására

Fűtési zónák szabályozására pl. apartmanok, szállodai szobák

Egycsöves fűtési rendszerek strangszabályozójaként

Maximum 195 m3/h térfogatáramig hőközpontok, légkezelők, hűtőgépek 

szabályozására
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Acvatix kombi szelep választék

Menetes csatlakozás Karimás csatlakozás

• VPD.., VPE.., VPI46.. és VPP46..

típusok

• PN 10 és PN 25

• DN 10…50 külső és belső menetes 

kivitel

• 25…11.500 l/h

• Széles nyomáskülönbség tartomány: 

Δpmax 600 kPa-ig

• Mérőcsonkkal vagy mérőcsonk nélküli 

kivitel pl.: szivattyú optimalizáláshoz

• VPF43.. és VPF53.. típusok

• PN 16 és PN 25

• DN 50…150

• 2.3…195 m3/h

• Széles nyomáskülönbség tartomány 

Δpmax 600 kPa-ig

• Mérőcsonkkal vagy mérőcsonk 

nélküli kivitel pl.: szivattyú 

optimalizáláshoz
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Acvatix kombi szelep választék

Átfogó és következetes kombi szelep választék

PN 

osztály

Csatla-

kozás
DN Térfogatáram

PN25 Karima 50...150

PN16 Karima 50...150

PN25
Belső 

menet
10...32

PN25
Külső 

menet
10...50

PN10
Külső/belső 

menet
10/15

m3/h 1  3 10   30 100 200

l/h 10 100             300            1000           3000           10000        30000         100000           200000

VPF53..

VPI46..

VPP46..

VPD../VPE..

VPF43..

• Átfogó térfogatáram tartomány 25 l/h-tól ... 195 m3/h-ig

• Nagy nyomáskülönbség: akár Δpmax 600 kPa-ig
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Mikor tehetek az osztó elé kombiszelepeket?
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Mikor tehetek az osztó elé kombiszelepeket?

Fűtési zónák szabályozására pl. apartmanok, szállodai szobák
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Mikor nem tehetek az osztó elé kombiszelepeket?

Fűtési zónák szabályozására pl. apartmanok, szállodai szobák
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Szelepkiválasztás – egyszerűen, gyorsan

vagy...

http://www.siemens.hu/hit
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Milyen előnyökkel 

jár az 

alkalmazásuk…?

▪ … Egyszerű méretezés, 

tervezés

▪ Nincs szükség 

beszabályozási tervre, 

műveletre

▪ Tökéletes hidraulikai 

egyensúly

▪ Nyomásfüggetlen 

hőleadók

▪ Kevesebb szerelvény

▪ Régi rendszerek 

rekonstrukciója

▪ Szivattyú optimalizálás
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https://www.youtube.com/watch?v=4bcQCgDPQNA
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HIT Tool

Termék kiválasztó program és 

dokumentációs adatbázis

siemens.hu/hit
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Siemens.hu/hit

https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?lang=hu&RC=HU&WINX=1259&WINY=828
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Köszönöm a figyelmet
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