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Szjm uLációs program páLyázatokhoz
! - e gúj u Ló en ergiaforrások alka[mazását támogató pátyázato k

:e'yújtásakor a várható napenergia-hozamróL és a megtaka-

'-'ltt szén-djoxid-kjbocsátásról" is ke[[ adatokat szo[gál"tatni.

]ze<et csak az időjárási viszonyokat és a fogyasztási szokásokat
s szjmuLálnj tudó, számítógépes programmaI Lehet megbe-

:s_i.rj. A Bosch T-S0L programjának használatáva[, küLönböző
.:: koLLektoros rendszerek esetén, meghatározható az energia-
-::iakarítás várható értéke, és a megtérÜtésj idő js kiszámítha-

-:, eie. www.bosch-climate.hu/boschrot/kapcsotat/

l szÍruvÁlrÓ rrroPANELEK
Amerikai kutatók tetőpane[eket fejlesz_
tettek ki, amelyek nyáron visszaverik,
téten pedig elnyelik a napsugarakat,
ezáltal fűtenek. A Thermeleon névre
keresztelt cserepek, a bennük lévó
fotyadékkristályoknak köszön hetően.
hő hatására automatikusan változtat-
ják a színüket: feketérőt fehérre, vagy
éppen fordítva. Fehér áltapotban a

cserepek a rájuk eső napsugarak 80 százalékát verik Vissza, míg fekete 
i

átlapotban 70 százalékát etnyelik. A fejtesztók további tervei között I

szerepel, hogy a különteges fotyadékot festékszóróba zárják, hogy 
l

könnyebben lehessen akár már meglévő tetőcserepeken is alka[mazni. !

Egyetóre még vizsgátják a panelek élettartamát, amelyek - ha beváltják 
i

a hozzájuk fúzött reményeket - akár a napelemeket is fetvátthatják. l

+ l*aquaY NevwzetLBawlz évewte 5o-7o towwa wegrowgáLódott, eLhaszwáLód,ott bawtzjeLlet vow tzL a forgaLovwbőL, avwe_

-l,-'ebőL brLVzettet tzészítewetz, vweLt4re 1áLyázwL Lehet. rfttőérté|ze hasowLó a barwaszéwéhez, veglJes tiizeLésű- Vzazáwbaw
rzszwáLhatő. céL, hogt4 osöktzewtséVzvagg aVzár kLváLtsákjőtékowgságL, LLLetve wowyrofLttársadaLtwL szervezete|?, aLaptt-

' 
ángolz fűtésl tzöLtségeLt.
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G ázkészülék egyszeregy rrmoBrÉs

'._ .azkészülékek cseréie a családi kassza nagyobb kiadásai közé tartozik és soha nem
::lid időre szó1 ezért érdemes jó1 megnézni, hogy hová tesszük a pénzünket. A hagyo'
:::a.nvos gázkészülékek cseréiét kondenzációs kazánokra több ok is indokolja.
. i régi kazán helyére szinte kivétel nélkül felszerelhetők'
. .-z égéstermék elvezetés lehetőségeí roppant széles határok kijzótt mozognak' így

szinte minden helyzetben megoldást nyújtanak.
. .i Iegi fűtőteStek is használhatók, a szerelési utasítás betartása mellett.
. :]a a csere előtt zárt égéstertí (turbós) készüléket használtunk a régi kazán égéster-

:--ek elvezető rendszerének nyomvonalán biztos, hogy kíalakíthatunk kondenzációs
:'r'ezetést.

-_ <ondenzációs kazánok ára elterjedésükkel arányosan fokozatosan csökkent és csök-
a:Éa 1apjaínkban is, ezért a kazánok megtérülési ideje.jelentősen lerövidült és.jelenleg
: -:l sokkal több mint egy év körüli megtérüléssel számolhatunk. Nézzünk egy példát.
_.' 3osch referencia épülete ( 120 m'z, tisztán radiátoros fűtés, hőígény 11 k\{'). A kazán
:..:e elótt az éves gázfogyasztás kb' 2300 m3lév, a kazán csere után ez az érték 1400
:' er- íog1'asztásra csökkent'

_:_ .et rendszer közotti különbség 151.500 Ft. Ha egy m3 gáz ára kb. 135 Ft, akkor a
l::lderrzációs kazán többlet beruházása akár kicsivel több mint egy év alatt megté-
::i'- et.

_.. :elti példából láthatjuk' hogy a kondenzációs kazánok csere készülékként torténő
:-iaInazása valódi alternatíva és már néhány éves Ídőtávlatban megtérülő befekte-
:: rek bizonyul, így a gázszám|a évi kozel 300.000 Ft feletti összege pedig jelentősen,

.::zel 180.000 Ft körüli összegre mérsékelhető.
' - : as'ományos kazán egy Bosch Gas 3000 W, Z\V 24-2 AE típusú gázkazán, a kondenzációs
' :]:.' .q\ Bosch Condens 3000'v(/, Z!íB 28_3 C készülék.
" ._..geStermék elvezetés esetén 2 m hosszú koncentrikus íüggőIeges elvezetést hasonlítottunk
:::l: iisztító nyílással és tető átvezetővel.
"- - szerelési díj a kazán szerelésére vonatkozik' és nem tartalmazza a fűtési rendszer szerelési,
' ::rut engedélyezési díjait.

További infbrnráció: wwrv,bosch-climate'hu
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64.000 Ft

339.700 Ft
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491.200 Ft


