
20  Víz-, Gáz-, Fû tés tech ni ka
Épü let gé pé sze ti szak lap

2008/5

ÚJ DON SÁ GOK, HÍ REK, TO VÁBB KÉP ZÉ SEK

NIK KEL MEN TES CSÕ A VIEGÁTÓL

A Viega be mu tat ta az 1.4521 Sanpress csö vet, amely a meg szo kott sze re lés mel lett
gaz da sá gos sá got biz to sít. A csõ az ÉMI ál tal jó vá ha gyot tan min den ivó víz ve ze ték-
sze re lés nél al kal maz ha tó, vi szont nem tar tal maz nik kelt, így a vi lág pi a ci ár in ga do -
zá sa nem be fo lyá sol ja az árát, így le he tõ vé vált a ne mes acél ból ké szült csõ ve ze ték-
há ló za tok meg bíz ha tó kö zép tá vú kal ku lá ci ó ja. Az 1.4521 Sanpress csö vet 12-
108 mm-es mé ret tar to mány ban gyárt ják. A fel dol go zás nál nem vál to zik sem mi,
a csõ tet szés sze rint min den hasz ná la tos szer szám mal mé ret re vág ha tó, sor ját la nít -
ható vagy ös  sze pré sel he tõ, il let ve fel dol goz ha tó a Viega ne mes acél és vö rös önt vény
prés ös  sze kö tõk kel és sze rel vé nyek kel. A gyár tó az új ter mé ket az ed di gi csö vek tõl
egy vé gig hú zó dó zöld vo nal lal kü lön böz te ti meg, il let ve zöld du ga szok kal szál lít ja ki,
ame lyek vé de nek a szen  nye zõ dé sek tõl. 

ENER GIA TA KA RÉ KOS 
KE RIN GE TÕ SZIVATTYÚ

A Grundfos meg je len tet te új A-ener gia osz tá lyú ke rin ge tõ szi vattyúját, a Grundfos
Alpha2-t. Ener gia ha té kony sá gát a csök ken tett éj sza kai üzem mód és az Au to adapt
funk ció ga ran tál ja. Ez utób bi au to ma ti ku san sza bá lyoz za a ke rin ge tõt. A csök ken tett
éj sza kai üzem mó dot egy kap cso ló se gít sé gé vel le het ak ti vál ni. 

ÚJÍ TÁ SOK A BLANCÓNÁL

A Blan co mas ter Ilux el ne ve zé sû új ter mék egy be épí tett szí nes vi lá gí tó di ó dát
tar tal maz, amely a víz su gár el szí ne zé sé vel jel zi a ki fo lyó víz hõ mér sék le tét. A pi -
ros szín for ró víz re utal, a li la ke vert hõ mér sék le tû víz re, a kék pe dig hi deg re.
Áram csat la koz ta tás nem szük sé ges, az ener gi át egy az al só szek rény ben el he lye zett
víz haj tá sú tur bi na biz to sít ja. 

Emel lett a cég pi ac ra dob ta ér zé ke lõve zér lé sû le fo lyó-táv mû köd te tõ be ren de zé -
sét, a Blanco Sen sor Cont rolt, amely nagy ban meg kön  nyí ti a kony hai mun kát,
hi szen se gít sé gé vel mo so ga tás után nem kell be nyúl ni a pisz kos víz be. A Blanco
új don sá gai kö zé tar to znak a hul la dék osz tá lyo zás ra ki fej lesz tett ter mé kei. A Blan co -
Se lect se gít sé gé vel kön  nye dén szor tí roz ha tó a ház tar tás ban ter me lõ dõ sze mét,
az op ti ma li zált láb mû köd te tõ se gít sé gé vel pe dig egy sze rû a fi ók meg nyi tá sa.

DÍJ NYER TES SZE REL VÉNY ÉS TER MO SZTÁT

Az Oventrop „Multiblock T” sze rel vé nye és az „Uni SH” ter mo sztát kom bi ná ci ó -
já nak ne mes acél fe lü let ke ze lé sû ki vi te le el nyer te a „red dot award/ product de sign
2008” ki tün te tést a né met or szá gi Es sen for ma ter ve zé si köz pont já ban ren de zett
ter mék ver se nyen. 

A díj oda íté lé se kor egye bek mel lett sze re pet ját szott a ter mék funk ci o na li tá sa,
mi nõ sé ge, egye di sé ge, öko ló gi ai és er go nó mi ai ki ala kí tá sa. Az „Uni SH” ter mo sztát
kis mé re tû, és több fé le ki vi tel ben ké szül. A „Multiblock T”-t sa rok- és egye nes ki vi -
te lû vál to zat ban is gyárt ják, amely egy sze lep há zon be lül el lát ja egy ter mo szta ti kus
sze lep és a fû tõ test há ló zat ba kö té sét le he tõ vé te võ go lyós csap-blokk va la men  nyi
funk ci ó ját. 
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CIKKEK  ARCHÍVUM  FÓRUM  ÚJDONSÁGOK  LINKEK

FÉM CSÖ VEK ÉS -IDOMOK
FÜR DÕ SZO BAI SZE REL VÉ NYEK
FÛ TÉS TECH NI KAI KÉ SZÜ LÉ KEK
GÁZ KA ZÁ NOK, VÍZ ME LE GÍ TÕK

HÛ TÉS TECH NI KA
KÉ MÉNY REND SZE REK

KLÍ MA TECH NI KA
LÉG TECH NI KA

MEG ÚJU LÓ ENER GI ÁK
MI NÕ SÍ TÕ IN TÉ ZE TEK

MÛ ANYAG CSÖ VEK, -IDOMOK
RA DI Á TO ROK

RA GASZ TÓK, KE NÕ ANYAG OK, FOLYASZTÓSZEREK
RÉZ CSÖ VEK ÉS -IDOMOK

RÖGZÍTÉSTECHNIKA
SZANITER

SZE REL VÉ NYEK
SZER SZÁ MOK
SZI GE TE LÉS

SZI LÁRD TÜ ZE LÉ SÛ KA ZÁ NOK, KAN DAL LÓK
SZI VAT  TYÚK

SZÛ RÕK, ZAJ- ÉS HANG CSIL LA PÍ TÓK
TER MO SZTÁ TOK, VE ZÉR LÉS, SZA BÁ LYO ZÁS

TÖR VÉ NYI HÁT TÉR
VÍZ- ÉS HÕ MEN  NYI SÉG MÉ RÕK

VÍZ KE ZE LÉS, VÍZ- ÉS SZENNY VÍZ EL VE ZE TÉS

TER VE ZÕK ME GYÉN KÉN TI BON TÁS BAN
MÉR NÖK KÉP ZÉS
HASZ NOS LIN KEK

KI ÁL LÍ TÁ SOK
SZAK LAP OK

SZAK MAI SZER VE ZE TEK

epu let ge pesz-tervezok.lap.hu

XII. KÖ RÖS THERM 2008

Im má ron 12. al ka lom mal ren de zik meg a gyu lai fû tés tech ni kai sze mi ná ri -
u mot má jus 15-16-án az Er kel Ho tel Gyógy szál ló ban. A kon fe ren cia fó ru mot
biz to sít a fû tés tech ni ká val fog lal ko zó ha zai és kül föl di gyár tók, ter ve zõk, ki vi -
te le zõk, szol gál ta tók, üze mel te tõk, for gal ma zók, szer vi ze lõk és ok ta tók ré szé -
re, hogy is mer tes sék és meg is mer jék a kor sze rû, ener gia ta ka ré kos, kör nye zet -
kí mé lõ, új tech ni kai meg ol dá sú fû té si és gáz el lá tá si rend sze re ket, ter mé ke ket
és gyárt má nyo kat. Íze lí tõ a kon fe ren cia té má i ból: ener gia stra té gia, ener gia-
 pi a ci és mû sza ki-biz ton sá gi sza bá lyo zás vál to zá sai, meg úju ló ener gi ák, épü -
let ener ge ti ka, fû té si rend sze rek, égés ter mék -el ve ze tés, ké szü lék fej lesz tés és
sza bá lyo zás. Az elõ adá sok hoz szak mai ki ál lí tás is kap cso ló dik. 

ÁL LÁS HIR DE TÉS

Sze rel vény bolt épü let gé pész ter mék-ma na gert és üz let kö tõt ke res
gya kor lat tal. Fény ké pes ön élet raj zokatt a kecskemet@szerelvenybolt.hu
e-mail cím re vár nak.

MACSKÁSY ÁR PÁD MELL SZOB RÁ NAK ÚJ RA AVA TÁ SA

Az Épü let gé pé sze ti Mú ze um és a BME Épü let gé pé sze ti és Gé pé sze ti El já rás -
tech ni ka Tan szék szer ve zé sé ben új ra avat ják Macskásy Ár pád mell szob rát. Hely szín:
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egy etem, 1111 Bu da pest, Mû egye tem
rkp. 9. „D” épü let (Gé pész Campus), Au la. Idõ pont: 2008. má jus 28. (szer da) 14 óra.

SZEL LÕZ TE TÕ REND SZER A PUR MÓTÓL

A Purmo be mu tat ta új szel lõz te tõ rend sze rt, a Purmo Air-t, amely egy szer re fû -
ti és lát ja el a la kást friss, meg tisz tí tott, me le gí tett le ve gõ vel. A ra di á tor mö gött el -
he lye zett 100 mm át mé rõ jû csa tor nán ke resz tül a kül sõ le ve gõ a szû rõ kam rá ba
ke rül, ahon nan át áram lik a ra di á to ron. A la kás lég te ré be a már meg tisz tí tott és
me leg le ve gõ jut be. A ter mék a vi zes, köz pon ti fû té ses rend sze rek re lett ter vez -
ve, a me cha ni kus be fú vású szel lõz te tés sel el lá tott épü le tek ben. 

PART NER KAP CSO LA TI HÁ LÓ ZAT A FÕ GÁZ NÁL

A Fõ gáz Zrt. el in dít ja Pi ac Part ner kap cso la ti Há ló zat el ne ve zé sû prog ram ját, amely -
ben ter ve zõk, gáz sze re lõk, gáz ké szü lékgyár tók ter mé kei és gáz ve ze téksze re lõk ve -
het nek részt, akik a Fõ gáz ál tal megál la pí tott pont rend szer ben el érik a meg kí vánt
szin tet. A mi nõ sí tett part ne re ket több el len õr zés so rán lép te tik be, ahol mun ká juk kal
fo lya ma tos mi nõ sé get kell pro du kál ni uk, hogy a Fõ gáz part ne rei ma rad has sa nak.
A gáz szol gál ta tó mind ezért meg kü lön böz te tõ név hasz ná la tot biz to sít szá muk ra.
A part ne rek ada ta it ügy fe le ik szá má ra el ér he tõ vé te szik, ez ál tal le he tõ sé get kap nak
ar ra, hogy pi a ci po zí ci ó i kat erõ sít sék. További információ: www.fogaz.hu.


