
A jelen kor energiaválsága, a mindinkább emel-
kedõ energiaárak arra kényszerítik az embereket, 
hogy épülõ vagy meglévõ házaikat fokozottan 
hõszigeteljék, nyílászáróikat újra cseréljék. Így érik 
el az energiaveszteség és fûtésköltség minimali-
zálását. Mindezeknek azonban van nemkívánatos 
mellékhatása is.

A természetes légcsere a szigetelt ablakok és 
ajtók miatt többé nem lehetséges. Ennek követ-
keztében a helyiségben nagy mennyiségû CO2 és 
pára gyülemlik fel, mely rossz közérzetet és más 
kellemetlen hatásokat eredményez. 

Ezek kiküszöbölésére szellõztetõrendszert kell 
beépíteni. Életünk közel 50 %-át lakásunkban 

töltjük, további 30 %-ot munkahe-
lyünkön. Látható, hogy otthonunk 
(és munkahelyünk) megfelelõ szel-
lõztetése nagyban hozzájárul 
életminõségünk javulásához. A 
szellõztetõn keresztül szerveze-
tünk folyamatosan friss, oxigéndús 
levegõhöz jut, így anyagcserefolya-
mataink optimálisan mûködhetnek. 
A rendszerbe beépített szûrõk kö-
vetkeztében lakásunk tiszta, por és 
pollenmentes levegõhöz jut.

Rekuperátor
avagy szellõztetõrendszer

Friss levegõ: kellemes közérzet, egészséges élet!

Elhasznált levegõ kifújás
Friss levegõ beszívás
Hangcsillapító
Hõcserélõ

Levegõ elszívás
Levegõ befúvás

A szellõztetõ-rendszer hatásfokát jelentõsen ja-
víthatjuk, amennyiben használunk úgynevezett 
föld-hõcserélõt. Ez nem más, mint a földbe 1,5-
2 méter mélyen lefektetett csõhálózat, mely a 
szellõztetõrendszerbe jutó levegõt télen elõfûti, nyá-
ron elõhûti.

Az elõfûtés, elõhûtés eredményeként télen akár 
4-6 °C-os, nyáron 16-18 °C-os is lehet az épületbe 
belépõ levegõ. A kialakuló hõmérséklet-nyereség a 
15 °C-ot is elérheti, mely jelentõs energia-megtaka-
rítást jelent mind fûtõ, mind hûtõüzemben.

A földhõcserélõ egyik megvalósítási lehetõsége

Talajhõmérséklet 
havonkénti alakulása 
150 és 200 cm-es 
mélységben



Készülék típusok

LG***F 
Ellenáramú hõcserélõs passzív szellõztetõ ké-
szülék, extra lapos kivitelben 280 m2 területig.

LG***D 
Az F széria mennye-
zetre szerelhetõ válto-
zata. Legfeljebb 240 
m2 lakásterületig.

LB 316
Az elhasznált levegõ energiáját használati-
melegvíz készítésre fordítja. A beépített 285 l-
es tároló révén egész évben biztosított a HMV. 
Használható 160 m2 lakásterületig. Maximáli-
san 8 m2 padlófûtés csatlakoztatható hozzá.

LG***Serie 
Ellenáramú hõcseré-
lõs készülék 300 m2 

területig.       

LLB 317
Az LB továbbfejlesztett változata, mely a me-
legvíz-készítésen túl a levegõ elõfûtésére és 
elõhûtésére is alkalmas hõszivattyús üzemben.

LL***Serie
Szabályozott (hõszi-
vattyús) lakásszellõz-
tetés hûtési lehetõség-
gel, legfeljebb 350 m2 
területig.

KHZ-LW és SW
Levegõs és földes hõszivattyúhoz kapcsolt 
szellõztetõrendszer 290 l-es HMV tartállyal. 
(részletesen lásd. “Levegõkazánok” c. kiad-
ványban). Fûtés-hûtés, szellõztetés, HMV 
egyben.

LL***+Serie
Szabályozott (hõszi-
vattyús) lakásszellõz-
tetés keresztirányú hõ-
cserélõvel és hûtési 
lehetõséggel maximá-
lisan 330 m2 területig.

A készülék elõnyei

A folyamatos friss levegõ kö-
vetkeztében a lakók közérzete 
javul.

Nincsen szennyezõanyag, por 
vagy rovarok. A házban a spe-
ciális pollenszûrõk az allergiá-
soknak is kellemes környezetet 
biztosítanak.

A szellõzés eredményeként nem 
lép fel penészesedés, gombá-
sodás.

A szabályozott szellõztetés mel-
lett az ablakokat zárva tarthat-
juk, a friss levegõ bejön, de a 
zaj nem.

A rendszernek köszönhetõen a 
szellõztetés huzat nélküli lesz.

A szellõztetés eredményeként a 
konyhából és mellékhelyiségbõl 
a kellemetlen szagok folyamato-
san távoznak.

Gazdasági és ökológiai hatás. A 
szabályozott szellõztetés ered-
ményeként csökken a fûtési- és 
hûtési költség, mely csökkenti 
a környezet károsanyag terhe-
lését.
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Beépítési példák




