
Mit te gyünk, ha nem egy dél ten ge ri vá -
ros ká ban va gyunk ép pen (ha nem, te -
szem azt, Ma gya ror szá gon), már ci us
vagy ép pen ok tó ber van, de mi ak kor is
a te ra szon sze ret nénk el köl te ni va cso -
rán kat? Er re nyújt meg ol dást a föld gáz -
zal üze mel te tett te rasz su gár zó: fel me le -
gí ti a kör nye ze tét ak kor is, ha kü lön ben
ép pen nincs tik kasz tó hõ ség. Ez ál tal a
ven dég lá tó egy sé gek sza bad té ri
nyit va tar tá sa meg nö vel he tõ, hi -
szen hû vö sebb na po kon is ki hasz -
nál ha tó k a te ra szok, kert he lyi sé gek —
ko ra ta vasz tól ké sõ õszig.

A föld gáz zal üze mel te tett te rasz su gár zó
egyik nagy elõ nye, hogy — ha son ló an a
Nap hoz — a hõt elekt ro mág ne ses hul lá -
mok se gít sé gé vel az inf ra vö rös tar to -
mány ban ad ja le. Ezek a hul lá mok
csak ab ban az eset ben ala kul nak át
ér zé kel he tõ hõ vé, ha szi lárd fe lü let tel

vagy pél dá ul az em be ri test tel érint kez -
nek. Ezt a ha tást min den ki is me ri a té li
idõ szak ból: ami kor na gyon hi deg van, de
süt a Nap, az em ber a bõ rén ér zi a kel le -
mes me le get. A föld gáz zal üzem el tett te -
rasz su gár zó val cél zot tan le het te rü le te -
ket me le gí te ni — pon to san ott, ahol az
em ber sze ret né, és pon to san an  nyi ide -
ig, amíg ar ra szük ség van. Az égõ fej már

rö vid del a be kap cso lá sa után el éri a
tel jes tel je sít mé nyét. Az er nyõ for -
má jú ki ala kí tás sal a me le get le fe lé

irá nyít ja a ké szü lék, op ti má lis eset ben
a kb. 2,2 mé ter ma gas te rasz su gár zó
akár 6 mé te res kör ben is érez te ti ha tá -
sát. Na gyobb te rasz vagy ud var ese té -
ben a kí vánt ha tást több föld gáz zal
üzem el tett te rasz su gár zó együt tes al -
kal ma zá sá val ér het jük el: a ké szü lé -
ke ket 2,5-6 mé te res tá vol sá gok ban
he lyez het jük el, al kal maz kod va a
hely adott sá ga i hoz (szél vé dett ség,

hõ mér sék let stb.). A ké szü lék gyár tók az
aláb bi tá vol sá go kat ja va sol ják:
• Fo ko zot tan szél vé dett kert he lyi ség, te -

rasz, eny he idõ já rás — max. 6 mé ter.
• Két ol dal ról vé dett te rü let, át la gos idõ -

já rás — 4,25 mé ter.
• Ke vés bé vé dett ud var, te rasz, hû vös

idõ já rás — 3 mé ter.
• Sza bad tér, hi deg idõ já rás — 2,5 mé ter.

Kön  nyen be üze mel he tõ —
több fé le le he tõ ség
A föld gáz zal üze mel te tett te rasz su gár zót
több fé le vál to zat ban is gyárt ják. Fi xen a
ta lap zat hoz rög zí tett vál to za ta mel lett
vá laszt ha tó a mo bil su gár zó, amely ma -
xi mum 6 mé te res fle xi bi lis csõ vel ke rül
fel sze re lés re. Ez a fle xi bi lis csõ sem mi -
lyen kü lön biz to sí tást nem igé nyel,
se gít sé gé vel a föld gáz zal üzem el tett te -
rasz su gár zó sza ba don moz gat ha tó, át he -
lyez he tõ.                                           K.

GMBSZ-elõ í rás: „3.1.4. Ég he tõ anya gú
haj lé kony ve ze ték al kal ma zá sa ese tén
hõ ha tás ra zá ró sze rel vényt és csõ tö rés re
zá ró sze rel vényt kell a gáz fo gyasz tó ké -
szü lék fõ el zá ró elé be épí te ni (1. sz. mel -
lék let II.-6. sz. áb ra).”

A II.-6. sz. áb ra már csak aján lást tar tal -
maz, de a gáz szol gál ta tók több sé ge a biz -
ton sá gi ele me ket kö te le zõ en elõ ír ta, vagy
az ég he tõ anya gú fle xi bi lis töm lõk al kal -
ma zá sa ese tén, vagy a mé rõ kö tés nél.

A gáz áram lás-õr mû kö dé si el ve a kö vet -
ke zõ. Nor mál, üzem sze rû mû kö dés ese tén
a he lye sen meg vá lasz tott gáz áram lás-õr -
ben lé võ ru gó a sze le pet el tart va en ge di a
gázt áram la ni. Amen  nyi ben a gáz áram lás-
õr sze kun der ol da lán a ve ze ték rend szer -
ben hi ba vagy il le ték te len be avat ko zás lép
fel (meg fúr ják, el té pik a ve ze té ket, le sze -
re lik a mé rõt, a fo gyasz tót), a meg nö ve ke -
dett tér fo gat áram ha tá sá ra a gáz a sze le -
pet le zár ja. Ez a fo lya mat a gáz áram lás-õr

be épí té sé tõl füg gõ en (víz szin tes vagy füg -
gõ le ges) 45%-os vagy 80%-os tér fo gat -
áram-emel ke dés ese tén au to ma ti ku san
be kö vet ke zik. A sze lep olyan ki ala kí tá sú,
hogy a hely re ál lí tás után au to ma ti ku san
nyit, mi vel van raj ta egy kis lyuk, me lyen
a gáz to vább tud — nem rob ba nás ve szé -
lyes mó don — szi vá rog ni, de a hely re ál lí tás
után fel tud ja töl te ni a rend szert. A fel töl -
tés ide je ter mé sze te sen a mö göt tes sza -
kasz mé re te i tõl függ (hossz, át mé rõ). Va -
gyis pél dá ul a gáz zal tör té nõ el sõ fel töl tés -
nél is fi gyel ni kell, hogy a hir te len rá adott
gáz nagy va ló szí nû ség gel el fog ja zár ni a
gáz áram lás-õrt. Ki ala kí tá sát
te kint ve lé tez nek me ne tes, il -
let ve prés csat la ko zá sú ak, va -
la mint sze rel vény be épí tett
vál to za tok is. A meg fe le lõ
elem ki vá lasz tá sá hoz a gyár -
tók se géd let tel, egyes gyár -
tók ki vá lasz tó prog ra mok kal
áll nak ren del ke zés re.

Hõ ha tás ra zá ró elem
GMBSZ-elõ í rás: „3.1.4. Ég he tõ anya gú
haj lé kony ve ze ték al kal ma zá sa ese tén
hõ ha tás ra zá ró sze rel vényt és csõ tö rés -
re zá ró sze rel vényt kell a gáz fo gyasz tó
ké szü lék fõ el zá ró elé be épí te ni (1. sz.
mel lék let II.-6. sz. áb ra).” A hõ ha tás ra
zá ró sze rel vény ben lé võ ol va dó for rasz -
tás 95 °C kör nyé kén el en ge di a ru gó val
fel sze relt du gót, mely így ki old va el zár -
ja a gáz út ját. Ez a sze rel vény te hát
nem áll hely re au to ma ti ku san, ha nem
cse ré re szo rul egy ilyen hely zet ben.
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