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Építészeti mᜐleírás

Építészeti koncepció
Lényegi döntései: 
- az épület tömegét a tömbbelsᔐbe koncentráljuk,
- minél kevésbé legyen a zavaró az új tömeg,
- léptékszerᜐ sziluett és tetᔐplasztika
- izgalmas belsᔐ terek
- a napfény használata az építészeti célokban illetve az energia felhasználásban.
- a fᔐbejárat elᔐtt élhetᔐ léptékᜐ tér létrehozás, a épület és a városlakók hasznára
- fᔐhomlokzat a tetᔐ

Garázs
A mértékadó talajvízszinttel azonos szintre hoztuk a garázs alaplemezét, így ne kell talajvíznyomás 
ellen méretezni a vízszigetelést. A garázs ez alapján félig süllyesztve van a jelenlegi talajszinthez 
képest. A talajmechanikai javaslat szerint az alaplemezt dugóalapra terveztük a megadott teherhordó 
réteg szintjére. 81 felszín alatti parkolóhelyet helyeztünk el. Ezen a szinten kaptak helyet a raktárak, 
melyek nagy része a múzeum kiszolgálására szolgál, valamint a gépészeti helyiségek. 

Szerkezet
Az alapozás és a teherhordó falak is vasbeton szerkezetᜐek.

Szigetelés
A szokásosnál vastagabb, 15cm hᔐszigetelés javaslunk, mely egyfajta gyakorlatias optimum, mely 
vastagság még ésszerᜐ megtérülést mutat.

A ház megközelítése
A mélygarázs lehajtóját a Gogol utca felᔐl adtuk meg. Innen egy gyalogos átközlekedés is lehetséges, 
mely átvezet az egész telken a Kálvária sugárút felé. A gyalogos fᔐbejárat a Kálvária sugárút felᔐl van. 
A játszóház fᔐbejáratát a Jósika utca felᔐl lehet megközelíteni, de a központi aulából is elérhetᔐ.

Szabályozási tervezet
Igyekeztünk a szabályozási tervezet fᔐ elveit figyelembe venni. Csak ott tértünk el kisebb 
momentumokban, ahol szerintünk árnyaltabb megoldás is van. Ilyen például a fᔐbejárat elᔐtti kis tér 
térfalainak kialakítása érdekében a telekhatárhoz közelebb is építettünk (biciklitároló, üzlet).

Tömegalakítás
A telek kivételesen furcsa helyzete (tömbbelsᔐ, hátsó udvarok, stb.) tömegalakítás szempontjából is 
nagy kihívást jelent. A következᔐ szempontokat vizsgáltuk: a környezᔐ házak tömegeinek léptéke, egy 
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új épület hatása ezekre (penetráció, be- és kilátásbeli problémák). Emellett olyan épületet kell 
létrehozni, mely kiáll magáért, összhangban van a benne lévᔐ funkciókkal, képviseli a kortárs 
építészetet.
A tervezett tömeg nagy része egy földszintes tömeg. Így jönnek a létre a környezet számára 
legkevésbé zavaró hatások. Erre került bizonyos helyeken még egy szint. A változó 
belmagasságokból és bevilágítók különbözᔐ magasságaiból egy felsᔐ szinti plasztika jött létre.
Ez izgalmas sziluettet, tetᔐ plasztikát és belsᔐ térélményt eredményezett. A felülvilágítók mintegy  
ötödik homlokzattal, a legkevésbé zavarják a szomszédokat és illenek a múzeum, az informatórium, a 
táncház  indirekt fényt kedvelᔐ elvárásaihoz. Emellett ezek az üvegdobozok, mint napcsapdák 
mᜐködnek, melyek téli idᔐben felmelegszenek, és ezt a felmelegedett levegᔐt visszakeringetjük a ház 
fᜐtési rendszerébe. Nyáron nyitható részeiknek köszönhetᔐen, a kürtᔐhatásnak megfelelᔐen 
átszellᔐztetést biztosítanak és segítik, hogy a ház túlmelegedjen. A belsᔐ térben a téralkotó szerepük 
is jelentᔐs.

Játszóház
A földszint központi tere egy zsibongó. Innen nyílik a játéksziget, az alkotómᜐhelyek, a vizesblokkok 
és innen a lépcsᔐn feljárat az emeletre. Az elᔐcsarnokból átjárható egy kiállító terem, mely mint 
összekötᔐ folyosó teremt kapcsolatot az elᔐadótermek és a központi aula felé. Viszont az elᔐadók az 
aula felᔐl is megközelíthetᔐk, így használatuk rugalmas lehet. A játszóház felsᔐ szintén találhatók a 
tánctermek az öltözᔐkkel, valamint az adminisztratív blokk. A felülvilágítók itt is a funkcióknak nagyon 
kedvezᔐ fényt adnak. Amellett, hogy a homlokzaton levᔐ ablakos perforáció is játékosan érdekes 
hatást ad.
A ház elᔐtti téren kapott helyet a játszótér, mely a legkorszerᜐbb játékszerekkel felszerelt. 
A lábazati szinten a mᜐkᔐburkolatba számítógépes technológiával a Fehér-tó madarainak sziluettjét 
maratnánk, mely hozzáadna a játszótér élményszerᜐségéhez és fejlesztᔐ funkciójához.
Felmerült az IKV irodaház a játszóház funkcióira való felhasználása, de túl sok kompromisszummal 
járt volna, ezért elbontásáról döntöttünk.

Elᔐtér
Itt kapott helyett a ruhatár, melyet 400 fᔐre méreteztünk, a kért két üzlet, a recepció. Innen nyílik a 
büfé, melyben e-pontokat helyeztünk el, és amelybᔐl nyáron kiülhetünk a kis átriumba és a kis térre is, 
ily módon külsᔐleg is tud mᜐködni. 
A mélygarázsból lifteken és lépcsᔐn lehet ide bejutni.  A teljes tér átlátható, szabad mozgást kínál.

Aula
Innen közelíthetᔐ meg az összes fᔐ funkció: a múzeum,  az informatórium, a disszeminációs blokk és 
a játszóház is az elᔐadótermekkel. Az utóbbi kivételével minden tér jól belátható. Az elhelyezett 
notebook használatra is alkalmas szoborbútorokkal (220V, WIFI) szabadon használható térként, 
közlekedésre és rendezvényekre is alkalmas. A nagyelᔐadó külsᔐ fala kiállítási felületként is 
felhasználható.
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A nyüzsgés és az ideiglenes kiállítások helye lehet, mely által betöltheti agóra-szerᜐ szerepét.

Informatórium
A Labeket és Corner-ek mátrixszerᜐen szerkesztettük ki a helyiség alapterületében. Itt is a 
felülvilágítók indirekt fényt adnak, mely kellemes hatású a monitorok használatánál. A csoportok 
intimitása érdekében félig áttetszᔐ polikarbonát panelek rakhatók be, szintén mátrixszerᜐen. Az ide 
tartózó vezérlᔐ és adminisztratív blokk a galériaszinten kapott helyet.

Informatikai múzeum
Hasonló szerkesztéssel osztottuk fel paravánokkal a teret, mint az informatóriumnál. Körbejárható a 
kiállítás, de a középen lévᔐ nagyobb levegᔐjᜐ terület mindenhonnan belátható, így jól lehet 
tájékozódni és a mozgás szabadabbá válik. A plasztikus mennyezeti kialakítás itt is jelentᔐsen 
hozzájárul a térélményhez. A múzeumot kiszolgáló traktus az északi részen került részben 
galériaszerᜐen, részben emeletes kialakításban a tetᔐsziluett változásának megfelelᔐen.

Elᔐadótermek
A mindkét terem az aula és a játszóház számára is megközelíthetᔐ. A nagyelᔐadó színpaddal is 
rendelkezik, melynek öltözᔐblokkja, technikai helyisége, tolmácsfülkéje galériaszerᜐen kapott helyett. 
Utóbbi és a színpad alatt székraktárak mᜐködhetnek. Itt szintén van felülvilágító, melyek sötétséget 
nem igénylᔐ elᔐadások megtartásakor csökkenthetik a villanyszámlát. Színházi elᔐadás esetén, pedig 
motorosan besötétíthetᔐk.

Disszemináció
Az aulából lépcsᔐvel és lifttel érhetᔐ el, mivel az elsᔐ szinten található, ennek köszönhetᔐen kisé 
leválik a földszinti fᔐfunkcióktól és nyüzsgéstᔐl A labor funkció ezt is indokolja.
Egy oldalfolyosóra van felfᜐzve. Innen nyílnak a laborok, a szemináriumi terem és a kiszolgáló 
helyiségek.

Kapuzat a Kálvária sugárút felᔐl
A gyalogosan érkezᔐ látogatót egy kapuzat fogadja. Ennek  belsᔐ oldalfalain információk helyezhetᔐk 
el, esetleg LED-es kijelzᔐvel aktívan frisíthetᔐ módon. Ezután egy nagyon enyhe rámpán sétálhatunk 
a fᔐbejárat felé. Mindkéz oldalt zöldfelületek választják le a látvány a hátsókertek felé. 
A tömbre egyébként jellemzᔐek, valószinᜐleg a lovaskocsik behajtására szolgáló kapuzatok. 

Anyagok
Az épület külsᔐ burkolat a elᔐpatinázott rézlemez. Kivétel a játszóház lábazati szintjén lévᔐ mart 
mᜐkᔐ.
Belül a nyers vasbeton falak és a fehérre festett falak váltakoznak a belsᔐépítészeti helyzettᔐl 
függᔐen. Illetve, ahol szükséges a falon irdalt, kapcsos, furnérozott akusztikai burkolat kerülne 
(elᔐadók).Az elᔐterekben, aulában, múzeumban, természetes kᔐ padlóburkolat, az informatóriumban 



6

padlószᔐnyeg, az elᔐadókban, a játszóház fᔐ helyiségeiben ipari parketta, a vizes helyiségekben 
táblás Kerlite burkolat tervezett.
Az egyedi beépített bútorok színe s laminátummal ellátottak. A recepció és a ruhatár pultjának 
burkolata rézlemez.

Kert és tájépítészet
A nem zöld felületeket kiskockakᔐvel burkoljuk. Ebben elszórtan süllyesztett négyzetes világítótesteket 
rakunk. A gyepet, fagyalokat és fákat ültetünk. A jól látható tᜐzfalakra borostyánt futtatunk. A garázs
bejárójára telepített zöldtetᔐ intenzív, a biciklitárolón és a külsᔐ üzleten lévᔐ extenzív zöldtetᔐ.



SZEGED AGÓRA PÓLUS TERVPÁLYÁZAT beépítési mutatók

telek területe: 7423,81 m2

bruttó beépített terület
épület földszint: 3752,25 m2
informatikai üzlet 132,39 m2
autólehajtó 143,29 m2

4027,93 m2

burkolat felület
Kálvária-Gogol 1633,67 m2
játszótérnél 121,24 m2

1754,91 m2

zöldfelület
Kálvária sgt-nál 375,40 m2
telket átvágó utcán 486,30 m2
Gogol utca felöl 283,93 m2
játszótér 332,98 m2
büfé mögött 115,29 m2

1593,90 m2

beépítési százalék 54,26 %
bruttó zöldterületi mutató 21,47 %
burkolt felület 23,64 %

bruttó szinterület:

földszint bruttó
épület földszint: 3752,25 m2
informatikai üzlet 132,39 m2
autólehajtó 143,29 m2

4027,93 m2

emelet bruttó
múzeumi kiszolgálóterek 256,42 m2
informatórium, irodák 155,42 m2
látványlabor 512,72 m2
játszóház 906,11 m2
nagyterem kiszolgálás 123,41 m2

1830,67 m2

bruttó szintterületi mutató 0,79



SZEGED AGÓRA PÓLUS TERVPÁLYÁZAT helyiséglista

szint helyiség alapterület összesen

pinceszint garázs 2965,73
gépészet 275,07
közlekedõ 10,69
raktár 408,80
garázs felügyelet 15,67
lépcsõház 25,46
lift elõtér 26,20
raktár 92,57
lépcsõház 18,00

pinceszint összesen 3838,19

földszint
irattár 32,23
elõtér 50,68
raktár 22,00
elõkészítõ-raktár 54,84
javító mûhely 21,08
alkotó mûhely 85,76
élmény mûhely 49,39
elõtér 10,51
emlékszoba 17,55
gyermek WC 13,89
hang klub 27,52
informatórium 308,06
játéksziget 201,32
kiállítótér 57,20
kiscsoportos információ 15,52
kiselõadó 113,82
lépcsõtér 42,86
akadálymentes WC 4,83
múzeum 609,82
nagyterem 300,17
pelenkázó 3,93
ruhatár 107,56
székraktár 28,97
takarás 8,04
takarítószertár 4,74
WC 25,66
aula 217,03
elõcsarnok 221,66
folyóiratolvasó 44,20
közlekedõ 9,86
lift elõtér 48,42
öltözõfolyosó 17,36
recepció 39,13
takarás 8,17
gépészet 4,55
lépcsõ 20,77
raktár 64,35
zsibongó 77,16
recepció 8,14
szélfogó 9,94



zsibongó-elõtér 51,64
informatikai üzlet 109,25
könyvesbolt 35,99
közlekedõ 11,95
üzemeltetés 30,03
WC 73,19
kerékpár tároló 50,44
szoftver üzlet 35,98
büfé, E-pontok 104,01
büfé raktár 18,05
tartózkodó 10,31
ücsörgõ 13,33
nõi wc 7,82
takarítószertár 2,16
férfi WC 9,81
menekülõ lépcsõ 14,69
lépcsõ elõtér 7,99

földszint összesen 3595,33

emelet iroda 22,27
tárgyaló 14,86
raktár 12,25
teakonyha 11,97
WC 13,69
öltözõ 12,22
elõtér 34,12
közlekedõ 21,66
vezérlõ 58,41
férfi WC 4,82
iroda 66,45
közlekedõ-zsibongó 119,51
közlekedõ 13,29
nõi wc 5,13
öltözõ 99,03
öltözõ-elõtér 44,52
táncterem 314,95
tárgyaló 16,42
teakonyha 10,94
takarítószertár 2,14
WC 27,40
közlekedõ 20,62
öltözõ 12,05
tárgyaló 21,33
vezérlõ 19,91
légtér 8,34
lépcsõ 14,00
öltözõ 42,24
technika 11,62
lépcsõtér 11,33
tolmács 6,36
férfi WC 5,08
iroda 17,12
nõi WC 5,08
teakonyha 10,86
elõkészítõ labor 29,50
férfi WC 8,79



közlekedõ 6,34
nõi WC 9,63
öltözõ 24,23
raktár 20,30
demonstrációs tér 154,12
közlekedõ 2,23
szemináriumi terem 63,48
közlekedõ 109,41

emelet összesen 1560,02

alapterület összesen 8993,54



SZEGED AGÓRA PÓLUS TERVPÁLYÁZAT költségbecslés

munkanem bruttó költség

Szerkezet 500 000 000
Szakipar 300 000 000
Épületgépészet 300 000 000
Épületvillamosság 100 000 000
Beépített épületfelszerelések 20 000 000
Környzetalakítás 60 000 000
Beépített bútorok 10 000 000
Mobíliák 30 000 000
Belsõ burkolatok 80 000 000
Berendezések, eszközök 100 000 000

BERUHÁZÁS ÖSSZES KÖLTSÉGE 1 500 000 000
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Általános adatok

Az Agóra Szeged Pólus épületegyüttes tervezési területének helyet adó 
telektömb Szeged belvárosának külsᔐ övezetében az ún. Kis- és Nagykörút 
között található.

Az épületkomplexum négy alapvetᔐ funkcionális egységbᔐl tevᔐdik össze:

• az Informatika Történeti Múzeumban (ITM) az országos jelentᔐségᜐ szegedi 
gyᜐjtemény részben máig mᜐködᔐképes eszközeit mutatják be interaktív módon,

• az Informatóriumban az információszolgáltatások legújabb generációjával 
ismerkedhetnek meg a látogatók,

• a Pólus-disszeminációs egységben lesz a térség innovatív tudományos és technikai 
eredményeinek helyszíni demonstrálása az egyes programokban részt vevᔐ 
intézmények képviselᔐinek jelenlétében,

• míg a Gyermekházban a legfiatalabb korosztály képviselᔐi folytathatják az 
intézmény tematikájához is kapcsolódó szabadidᔐs tevékenységüket.

1 Közmᜐ igények

2.1 Vízigények

VÍZIGÉNYEK

Fejenkénti vízigény
Látogatók DolgozóRendeltetés

fᔐ liter/nap/fᔐ fᔐ liter/nap/fᔐ
m3/nap

Közös terek 0 5 8 60 0,5
Informatika TM. 50 5 5 60 0,6
Informatórium 40 5 5 60 0,5
Gyermekház 600 10 12 60 6,7

Összesen 8,3

Locsolás
Terület VízigényFunkció

m2 liter/m2/nap
m3/nap

zöldterület 3000 3 9
Összesen 9,0

Takarítás
Terület VízigényFunkció

m2 liter/m2/nap
m3/nap

Belsᔐ terek 4000 0,5 2,0
Összesen 2,0
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2.2 Szennyvíz és esᔐvíz kontingensek

SZENNYVÍZ
Forrás m3/nap
Komunális szennyvíz 8,3

Összesen 8,3

ESᔀVÍZ
Telek területe Beépítetség Beépített Intenzitás Terhelés
m2 % m2 liter/sec/ha liter/sec

6500 50 3250 165 48,3

2.3 Gáz energiaigények

GÁZENERGIA IGÉNY

Fᜐtött terek

Terület Térfogat
Fajlagos fᜐtési 

igény Fᜐtési energia igény
m2 m3 W/m2 kW

3500 10500 25 262,5
Gázenergia igény m3/h 30,9

2.4 Közmᜐ hálózat kialakítása

Az építési területet határoló utcákban a szükséges közmᜐhálózat 
kiépített. 
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2 Vízellátás- csatornázás

3.1  Ivóvíz

Vizesblokkokhoz, vizes berendezési tárgyak ellátására, takarításhoz, 
valamint a zöldterületek locsolására építjük ki a hálózatot.

Az épületek külön-külön csatlakoznak a külsᔐ vízhálózatra. Minden 
bekötést el kell látni a megfelelᔐ szakaszoló, illetve visszaáramlás-gátló 
szerelvényekkel.

A beépített berendezési tárgyak szerelvényeinek védelmére, a hidegvíz 
vezetékbe az épületbe való belépési pontnál hidegvíz szᜐrᔐt kell beépíteni. Az 
egyes fogyasztási csoportok elzárói csak ferde szelepek lehetnek, gömbcsap 
beépítése nem megengedett.

3.2 Használati melegvíz készítés

A HMV igények meghatározásakor a HHV fogyasztásból számoltuk. 
Értékét annak 30%-ával vesszük figyelembe.

HMV igények:

V=2,5 m3/nap

HMV készítés:

A HMV ellátására központi HMV ellátást tervezünk. A HMV termelés 
gázenergia igényének csökkentése érdekében napkollektoros rendszer 
beépítését javasoljuk. A napkollektoros rendszerrᔐl bᔐvebben a 3.4 fejezetben.

A tervezett tárolók méretei:

V= 1 m3

3.3 Szürkevíz felhasználás

Az ivóvíz és a csatorna szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése 
indokoltá teszi az esᔐvíz összegyᜐjtését az épületek tetᔐirᔐl, amely vizet a WC-
k öblítésére, takarítására, kertlocsolásra lehet felhasználni. A tetᔐkrᔐl 
összegyᜐjtött csapadék tárolása mᜐanyag tartályokban valósul meg. A 
tartályokból a szᜐrt esᔐvizet az automatikus esᔐvíz-hasznosító és frissvíz 
utánpótló telep jutatja a felhasználás helyére, esetleges tárolt esᔐvíz hiány 
során a fogyasztók felé hálózatból vételezett friss vizet jutat. A rendszer 
megtérülését nagy mértékben segíti, hogy az év minden hónapjában van 
felhasználható csapadékmennyiség.
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Havi esᔐvízmennyiségek - Budapest
1991-2000 évi adatok alapján
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Az esᔐvíz mellett lehetᔐség nyílik a talajvíz és kútvíz szürkevízként 
történᔐ felhasználására. Ezt a vizet a kutakból lehet a tartályokba szivattyúzni.
Ez a lehetᔐség tovább javítja, a tisztán esᔐvízzel üzemelᔐ rendszer megtérülési 
idejét, amely megtérülési idᔐt az alábbi grafikonon szemléltetjük.

Egyszerᜐ megtérülési idᔐ
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3.4 Szürkevíz felhasználás gazdasági elᔐnyei

Az alábbi ábrán feltüntettük az ivóvíz után fizetendᔐ díjjak összegét. Ez a 
díj az idei évben 8-9 % emelkedett. ( Budapesti adatok )
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Víz és csatornahasználati díj
[ÁFA nélkül]

Víz és csatorna használati díj  [ÁFA nélkül]

Az elmúl évek adatai alapján az éves átlagos árnövekedés üteme:

víz és csatornahasználati díj: 17,5 %/év (elmúlt 15 év átlaga)
11 %/év (elmúlt 10 év átlaga)

Az ivóvíz árának jövᔐbeni alakulására a következᔐ években az akár 50 
százalékos emelkedésre is sor kerülhet a vízdíjakban, mivel az Unió által 
megkövetelt vízminᔐség-javító és szennyvíztisztító fejlesztések költségeit a 
fogyasztókra fogják hárítani. 

Az ivóvíz és a csatorna szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése 
indokoltá teszi az esᔐvíz összegyᜐjtését az épületek lapos tetᔐirᔐl, amely vizet 
a WC-k öblítésére, takarítására, kertlocsolásra lehet felhasználni. A tetᔐkrᔐl 
összegyᜐjtött, központi vákuumos esᔐvíz-elvezetᔐ rendszerek által a 
piceszintre vezetett esᔐvíz tárolása mᜐanyag tartályokban valósul meg.  A 
tartályokból a szᜐrt esᔐvizet az automatikus esᔐvíz-hasznosító és frissvíz 
utánpótló telep jutatja a felhasználás helyére, esetleges tárolt esᔐvíz hiány 
során a fogyasztók felé hálózatból vételezett friss vizet jutatt.   

Az esᔐvíz mellett lehetᔐség nyílik a talajvíz és kútvíz szürkevízként 
történᔐ felhasználására. Ezt a vizet a mélygarázs alatt található kutakból lehet a 
tartályokba szivattyúzni.  
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3.5 HMV termelés

A napkollektoros rendszereket HMV teremelésre célszerᜐ használni sorba 
kapcsolt szolár tárolókkal ahol a véghᔐfok beállítását a hagyományos rendszerᜐ HMV 
termelᔐ berendezés végzi. A síkkollektoros rendszer hatásfoka azért HMV termelés 
esetén a legmagasabb, mert itt a belépᔐ hideg víz hᔐmérséklete egész évben 10 C 
fok körül mozog ezért már alacsony szollár hᔐfok esetén (25-30 C fok) megindul a 
hᔐhasznosítás. Télen a szolár rendszer jelentᔐs hᔐteljesítmény bevitelére nem 
alkalmas mivel a téli napokon a legalacsonyabb a felhasználható globális sugárzás 
értéke és ilyenkor a legnagyobb a szolár rendszer hᔐvesztesége is.
Az alábbi diagramm tartalmazza a felhasználható hᔐteljesítményeket havi bontásban.
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Napsugárzás Hasznosítható napsugárzás

Tervezᔐi javaslatunk az, hogy a napkollektoros rendszert alapvetᔐen a HMV 
termelésre kell leméretezni enyhe túlméretezésessel

A szükséges kollektor felület nagyságát a HMV fogyasztásból származtatjuk, az 
általunk elᔐzetesen becsült melegvíz fogyasztási mennyiségnek megfelelᔐen. Jelen 
koncepciónk esetében sík kollektorokkal kalkuláltunk hatásfokuk ugyan gyengébb a 
vákumcsöves berendezésekénél (10-20%) de bekerülési költségük csak fele az elᔐbbi 
típusénál ezért a rendszer megtérülése sokkal rövidebb.

3.6 Felhasznált vízmennyiség csökkentése

A felhasznált vízmennyiség csökkentésére az alábbi berendezési tárgyakat javasoljuk:

• gombnyomásos mosdó- és zuhany- csaptelep
• takarékos WC öblítés
• öblítésmentes pissoare
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4. A tervezett épületek javasolt fᜐtési-hᜐtési rendszerei

4.1 Épületek hᔐtermelᔐ rendszerei

Az épületek fᜐtési energiaszükséglete magas hatásfokú kondenzációs 
gázkazánokkal kielégíthetᔐ. A kazánokat központi kazánházban tervezzük kialakítani. 
A HMV hᔐigényét átlagosan 0,1-es egyidejᜐséggel vesszük figyelembe.

A tervezett épületek hᔐtermelᔐ berendezései: 

3db 110kW kondenzációs gázkazán

4.2 Épületek hᜐtési rendszerei

Az épület hᜐtési megoldására kiváló megoldást biztosít a területen meglévᔐ 
magas talajvízszint. Ezen adottság miatt, a talajjal érintkezᔐ pincei betonfödémbe, a 
talajhoz közeli oldalon, padlófᜐtéshez hasonló módon mᜐanyag (PE-Xa 20x2,0 vagy 
25x2,3) csöveket fektetünk le, 15-30cm osztásközzel. Ezekbᔐl a csövekbᔐl kb. 120-
150m2-es köröket alakítunk ki, amelyek osztó-gyᜐjtᔐkre csatlakoznak. Ezeken az 
osztó-gyᜐjtᔐkön összegyᜐjtött hᔐszállító közeget vagy direkt módon, hᔐcserélᔐn 
keresztül vezetnénk a hᜐtési rendszerbe, vagy egy hᔐszivattyú közbeiktatásával 
használnánk hᜐtési célra. A rendszerrel kb.: 15-25 W/m2 energia nyerhetᔐ ki. A 
mélygarázs tervezett 3000m2-es alapterületével számolva, így kb. 45-50 kW hᜐtési 
energia nyerhetᔐ.

4.3 Épületek szekunder rendszerei

Az épület fᜐtési-hᜐtési igényét sugárzó álmennyezettel alakítanánk ki a komfort 
terekben, ahol fᜐtési és hᜐtési igények is vannak. Azokban a terekben, ahol nincs 
hᜐtési igény, csak fᜐtési, ott radiátoros fᜐtést alkalmazunk. A gyermekház területén a 
radiátorokat a gyermekek védelme érdekében elburkolva kerülnek kialakításra.

Wavin RCS (CD-4) álmennyezeti fᜐtᔐ-hᜐtᔐ rendszer:

A rendszer ismertetése:

A Wavin RCS CD-4 álmennyezeti fᜐtᔐ-hᜐtᔐ modulok egy elᔐre szerelt adott 
méretre kialakított fémprofilba integrált mᜐanyag csᔐhálózat, hᔐszigeteléssel. A 
csᔐvezeték hálózat elᔐregyártott osztó-gyᜐjtᔐkre kapcsolódik. A modulok 
meghatározott kiosztásnak megfelelᔐen kerülnek felfüggesztésre az álmennyezeti 
tartószerkezet CD profiljai közé, és a szárazépítési technológiáknak megfelelᔐen kerül 
burkolásra speciális gipszkarton lappal.
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A rendszer teljesítménye:

Fᜐtés: 40/33C° -os  hᔐfoklépcsᔐ esetén és 21 C° –os szobahᔐmérsékletnél, 
mennyezeten: 84 W/m2

Hᜐtés: 16/18C°- os hᔐfoklépcsᔐ esetén és 26 C° –os szobahᔐmérsékletnél, 
mennyezeten: 76 W/m2

Mennyezeti fᜐtᔐ-hᜐtᔐ rendszer elᔐnyei és hátrányai a fan-coil rendszerhez 
képest:

Elᔐnyök:
§ alacsony zajszint
§ sugárzásos hᔐleadás, ami kellemesebb hᔐérzetet eredményez
§ hᜐtésnél az érezhetᔐ hᔐ aránya 100% (SHR = 1), azaz nem kondenzál a 

levegᔐ vízgᔐz tartalma, ami kb. 25-30 %-os hᜐtési igény csökkenést 
jelent

§ nem alakul ki huzatérzet
§ alacsony hᔐmérsékleten üzemel, így lehetᔐvé teszi hᔐsszovattyú, illetve 

passzív hᜐtés alkalmazását
§ a hᔐladó egység nem látható, nem foglal a helyiség nettó területébᔐl

Hátrányok:
§ magasabb beruházási költség
§ magasabb szivattyúzási költség
§ felületi kondenzáció veszélye, illetve ennek elkerülésére telepítendᔐ 

automatika magasabb költsége
§ teljesítménye a kondenzáció veszélye miatt behatárolt, ezért üzeme 

(különösen nagy üvegezési arányú, illetve jelentᔐs belsᔐ terheléssel 
rendelkezᔐ épületek esetében) az üvegszerkezetek árnyékolását 
feltételezi

§ az egyébként is szᜐkösnek tekinthetᔐ hᜐtésre alkalmas mennyezeti 
felületet tovább csökkentik a lámpák, és a légtechnika befúvó/elszívó 
elemei

Nincs változás a biztosított komfortszintben a fan-coil rendszerhez képest a 
következᔐkben:

§ ugyanaz a hᔐleadó berendezés fᜐtésre és hᜐtésre
§ elᔐfordulhat bizonyos helyiségek esetén, hogy télen a helyiség hᜐtésére, 

illetve nyáron a helyiség fᜐtésére van szükség; ezt a négycsöves fan-coil 
rendszer mellett a mennyezeti fᜐtᔐ-hᜐtᔐ rendszer is képes lekezelni, ha a 
fᜐtési-hᜐtési mezᔐig négycsöves gerincvezetéket építünk ki, és az egyes 
mezᔐket egy váltókapcsoláson keresztül kapcsoljuk a gerincre
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5. Szellᔐzés

5.1 Szociális blokkok

A szociális blokkok szellᔐzését egyedi ventilátorral oldjuk meg. A 
ventilátor indítása a vizesblokkok világítási hálózatáról történik. A mᜐködési idᔐ 
a beruházó igényei szerint tetszᔐlegesen beállítható a késleltetᔐ elektronikával. 
A levegᔐ pótlása a közlekedᔐ helyiségekbᔐl történik, ajtókon kialakított 
rácsokon és az ajtóréseken keresztül.

5.2 Elᔐadó teremek

Annak érdekében, hogy nagyobb tömegek részre magas komfortot 
biztosíthatsunk a rendezvények esetén, a kb. 100 fᔐs és a kb. 300 fᔐs 
elᔐadóterem számára frisslevegᔐs komfort légtechnikai rendszert tervezünk. A 
szellᔐzési veszteségek csökkentésére forgódobos hᔐvisszanyerᔐt tervezünk. A 
két elᔐadót külön- külön légkezelᔐvel látjuk el. A légkezelᔐk a fᜐtési energiát a 
központi kazánházból, a hᜐtési energiát a tetᔐn elhelyezett 
kompakthᜐtᔐgépektᔐl kapják.

5.3 Mélygarázs

A pinceszinten 80 férᔐhelyes mélygarázs kerül kialakításra. A CO és füst 
elszívást a vonatkozó szabványok alapján alakítjuk ki.

A mélygarázsban az ott tartózkodók védelmére szén-monoxid jelzᔐ 
rendszer telepítése szükséges. A gázveszély jelzᔐ rendszer a parkoló területén 
telepített távadók segítségével felügyeli a levegᔐ szén-monoxid tartalmát, és 
bizonyos határértékek esetében különbözᔐ vezérlési feladatokat lát el:

Elᔐjelzés (150ppm) esetén : szellᔐzés bekapcsolása (vagy az általános 
szellᔐzésnél egyel magasabb fokozat indítása)
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6. Gépészeti terek kialakítása

6.1 Kazánhelyiség

A kazánhelyiséget a pincei kazánházban tervezzük kialakítani.

6.2 Esᔐvíz hasznosítás

Az esᔐvíz hasznosítás számára a mᜐanyag tartályokat a magas 
talajvízszint miatt a garázsszinten helyeznénk el. 

6.3 Pinceszinti gépészeti helyiségek látogathatósága

A pinceszinti helyiségeket a szükségesnél nagyobb területen kell 
kialakítani a biztonságos látogatói körüljárhatósága érdekében. Javasoljuk az 
épületben a gépészeti rendszerek mᜐködését bemutató „rendszer panel” 
telepítését. Ezen a rendszer panelen lehetᔐség van a felhasznált energia, a 
gépészeti rendszerekkel megtermelt energia kijelzésére.

A tetᔐn telepítendᔐ légkezelᔐket, hᜐtᔐgépeket, napkollektorokat, 
esetlegesen fotovoltaikus napellemeket, jelzés értékᜐ szélkereket ésszerᜐen 
koncentráltan kell telepíteni, amely gépészeti rendszereket szintén bejárhatóvá 
lehet tenni.


