Épületgépészeti méréstechnikai újdonságok
a
A XXI. század embere manapság jóval komfortosabb körülmények között él, mint elõdei bármikor. Egyetlen kapcsoló
felkattintásával lesz világos, egy esztétikus krómozott kar
elfordításával folyik a kívánt hõfokú meleg vagy hideg víz és
gombnyomásra indul a fûtés vagy a hûtés. Különbözõ igényeinket kielégítõ villamos vagy gépészeti berendezéseink ezeket a szolgáltatásokat a másik oldalon befektetett energia
felhasználásával, átalakításával képesek kielégíteni. És hogy
mennyi energia is kell ennek a megnövekedett komfortnak a
kiszolgálásához…? Több mint valaha…
Az emberiség energiaszükséglete ma nagyobb, mint elõtte
bármikor. Ezt jól példázza az elmúlt években egekbe szökõ
energiaárak szintje (kereslet/kínálat), amelynek – a gazdasági
világválság, és az abból fakadó kereslet visszaesés következtében – átmeneti csökkenése után máris érezhetõ a további
emelkedése.
Az egyre nagyobb energiaszámlák ellen pedig hatékony
megoldást csakis az egyre takarékosabb energiafelhasználás
jelenthet. De ahhoz, hogy minden ember valóban érdekelt
legyen abban, hogy kevesebb energiát felhasználva valósítsa
meg komfortérzetének kiszolgálását, ahhoz egyedi, pontos és
megbízható energiafogyasztás-mérést kell tudnunk megvalósítani minden gépészeti rendszer esetében, minden egyes
fogyasztónál.
Az épületgépészeti mérõeszközök széles vertikuma érhetõ
el ma a piacon, amelyekkel kapcsolatban azonban számos jellemzõ tisztázásra szorul. Miután gépészeti rendszereink energiafogyasztásából a legnagyobb részt a fûtési igény kiszolgálása jelenti, ezért elsõként az ilyen irányú méréseket érdemes górcsõ alá venni.

Az egyedi gázfûtéses lakások mérése a hitelesített gázmérõkkel egyszerûen és pontosan elvégezhetõ, igazi kihívást a központi kazánházas, illetve távhõs rendszerek jelentenek, ahol
az energiahordozó átalakítása egy központi helyen megtörténik, és innen az egyes fogyasztókhoz már az elõállított fûtõ(vagy hûtésnél hûtõ-) víz jut el. Ilyen esetekben az egyes
fogyasztókhoz jutó fûtõközeg (vagy hûtõközeg) által leadott
hõmennyiséget kell megmérnünk. Ezeket a mérõeszközöket
nevezzük a köznyelvben hõmennyiségmérõknek.
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-tõl
A hõmennyiségmérés minden olyan fogyasztónál elvégezhetõ, ahol a hõleadó gépészeti rendszernek van egy központi
beérkezõ és egy központi elmenõ ága. A hõmennyiségmérés
gyakorlati megvalósítása viszonylag egyszerû, a Q = c · m · ΔT
fizikai képlet alapján (ahol Q – a hõfogyasztás, c – az áramló
közeg fajhõje, m – az áramló közeg tömegárama, ΔT – az
áramló közeg hõmérsékletváltozásának nagysága). A hõmennyiségmérõ eszközök nem tesznek mást, mint a képletben szereplõ fizikai paramétereket mérik, majd a mérõeszköz
elektronikája a beprogramozott algoritmus alapján kiszámítja, illetve kijelzi a hõfogyasztás nagyságát. Tehát mérnünk
kell az áramló közeg mennyiségét, a közeg hûlésének/melegedésének mértékét és meg kell adni a közeg fajhõ értékét,
amibõl a mérõeszköz elektronikája hõfogyasztást számol és
jelenít meg a kijelzõjén.
Ha ilyen egyszerû ez a folyamat, akkor vajon miért van az,
hogy a piacon számos gyártó kínál óriási választékban különféle hõmennyiségmérõ eszközöket, és egy adott nagyságú térfogatáramra (például a lakossági mérõk tipikusan 1,5 m3/h
névleges térfogatáramra készülnek) választhatunk hõmenynyiségmérõt 30…40 ezer forintos kiskereskedelmi áron csakúgy, mint 80…90 ezer forintért.
Az ördög – mint általában – ebben a kérdésben is a részletekben rejlik. Hõmennyiségmérõk vásárlása kapcsán az elsõ
kérdés, ami felmerül, hogy szárnykerekes vagy ultrahangos
mérõt vásároljunk-e? Vajon mit tudunk nyerni, ha megspóroljuk azt a 30 ezer forintot és megelégszünk egy szárnykerekes mérõ kínálta megoldással?
Mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, hogy a szárnykerekes hõmennyiségmérõk ennek a méréstechnológiának az
alapkategóriáját jelentik (jellemzõ ilyen termék a piacon a
SIEMENS WFM407 típus). Ezek a mérõk gyakorlatilag egy szárnykerekes vízmérõ armatúra és
egy kiértékelõ elektronika
összeépítésével jönnek létre, és ezeknél a szárnykerekes térfogatáram-mérés
az, ami magában hordozza
az ilyen mérési elvû készülékeknél tapasztalható valamennyi gyengeséget.
Az ilyen mérõk a vízminõségre, szennyezõdésekre fokozottan érzékenyek, a vízvezetékben áramló, lebegõ szenynyezõanyagok a lapátkerék sérülését, kopását okozhatják. A
fizikai igénybevétel miatt megváltozhatnak a gyárilag pontosan kimunkált irányszögek és geometriai élek, ha pedig szerencsétlen esetben egy szálas tömítõanyag tekeredik a
lapátkerékre, akkor az a lelassulását vagy szélsõséges esetben
a leállását is okozhatja. Amennyiben még sikerül is elérni,
hogy teljesen tiszta legyen a fûtõvíz a rendszerben, a mecha1

nikus forgó lapátkerék a fizikai használódása miatt ekkor is a
mérés pontosságának permanens csökkenését fogja okozni.
A kedvezõ beruházási költségért cserébe tehát el kell fogadnunk, hogy az ilyen típusú mérõk várhatóan kb. 8 éves élettartamot, évrõl-évre romló mérési pontosságot és alap szintû
információt szolgáltatnak a mérés körülményeivel kapcsolatban. Nem véletlen, hogy olyan neves gyártók, mint pl. a
SIEMENS, a szárnykerekes mérõket csak lakossági méretben
(maximum 2,5 m3/h-ig) gyártják.
Energiatakarékosságra az egyes fogyasztókat igazán csak
az ösztönzi, ha biztosak lehetnek abban, hogy minden apró
takarékossági intézkedésük (pl. már egy radiátorszelep idõleges lezárása is) biztosan meg fog jelenni a hó végi fûtésszámlában. Ha tudjuk például, hogy a társasházunkban olyan
mérõk alapján fog történni az elszámolás, amelyek pontatlanok, megakadhatnak, ráadásul egymáshoz képest is eltérhet a
mérési pontosságuk, akkor nem lesz értelme az energiatakarékosságra nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen lehet, hogy az
egész havi átgondolt és lelkes állítgatásunk minden eredménye elvész a pontatlan mérõkbõl adódó igazságtalan elszámolás miatt. De akkor van-e korszerûbb, pontosabb mérésre
lehetõség?
A hõmennyiségmérõk
világában a korszerûséget
jelenleg az ultrahangos
(UH) mérõk jelentik. Az
ultrahangos mérés alapelve a szárnykerekesével
azonos, csakhogy itt a számos hibalehetõséget adó
forgó szárnykerék helyett
az áramló közeg sebességét (illetve mennyiségét)
ultrahanghullámok segítségével mérjük, elhagyva
mindenféle mechanikus
mozgó-kopó alkatrészt, és
ezzel kizárva valamennyi meghibásodási és pontatlanságot
okozó tényezõt. A mérõarmatúra gyakorlatilag egy szabad
csõ, amelynek egyik végén bevezetjük az ultrahang hullámot
– amit speciális prizmák segítségével átvezetünk az áramló
közegen –, majd az armatúra másik végén fogadjuk az érkezõ
ultrahang-hullámot. Nincs mechanikus alkatrész, ezért nincs
elhasználódás, nincs élettartam-rövidülés, a mérõeszköz a vízminõségre tökéletesen érzéketlen, hosszú távon és tökéletes
pontossággal mér. A megoldás további elõnye, hogy mivel
semmi nem akadályozza az áramló víz útját, ezért jóval
kisebb nyomásesést okoz a rendszeren, mint egy szárnykerekes kivitel, tovább segítve az energiatakarékos rendszerüzemeltetést.
E mérõk mérési pontossága általában lényegesen jobb,
mint a rendelkezõ szabványok elõírásai, jellemzõ a 0,5%-os
hibahatáron belüli mérés, amit ráadásul több tízéves idõtávlatban képesek megbízhatóan produkálni. Üzembiztosságuk
is elismerésre méltó, bár a legújabb technológiát képviselik az
épületgépészet e szegmensében, mégis ezrelékekben kifejezhetõ a meghibásodási hajlam. Ezek a mérõk már tökéletesen
alkalmasak arra, hogy lakossági mérettõl akár több tíz m3/h-ás
ipari mennyiségekig pontos mérést valósítsanak meg.
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Az ultrahangos mérõk tehát évtizedekre szólnak, érzéketlenek a rossz minõségû vízre illetve szennyezõdésekre, a szabványok elõírásainál lényegesen pontosabban mérnek és
teszik mindezt évrõl-évre, a beépítettség teljes életciklusában, és mivel karbantartás vagy felújítást egyáltalán nem igényelnek, ezáltal hosszútávon még anyagilag is a legolcsóbb
megoldást jelentik a felhasználók számára.
Kérdés: mi a baj azzal, ha kevesebbet mér a mérõnk?
Hiszen akkor kevesebbet is fogunk fizetni! Ez az elmélet
viszont csak abban az esetben mûködhetne úgy-ahogy, ha a
szolgáltató, akitõl az energiát kapjuk, ugyancsak viszonylag
pontatlan, évrõl évre kevesebbet mérõ készülékek állásai
alapján számlázna (de még akkor is kérdés volna, hogy
ugyanannyival fog-e kevesebbet mutatni az õ mérõje, mint a
miénk…?). Viszont valamennyi szolgáltató jól átgondolt,
alapvetõ gazdasági érdekekbõl kiindulva mindent elkövet,
hogy az õ fogyasztásmérõi a lehetõ legpontosabban mutassák
– lehetõleg hosszú éveken keresztül – a tényleges fogyasztást,
elkerülve – a mérõeszköz megakadásából vagy lelassulásából
következõ – esetleges alulszámlázást.
Tehát központi gázkazán esetében a gázmérõ által kimutatott érték lesz az irányadó, ha távhõs hõenergián osztozunk,
akkor pedig a hõközpontba beérkezõ távhõvezetéken a szolgáltató által elhelyezett ultrahangos hõmennyiségmérõ által
kimutatott érték lesz az, amit az almérõkkel rendelkezõ
közösségnek összességében ki kell egyenlíteni, függetlenül
attól, hogy az õ mérõik által kimutatott hõfogyasztás-értékek
összege esetleg jóval kisebb, mint az érkezõ vezetéken elhelyezett szolgáltatói mérõé. A tipikus és viszonylag igazságosnak mondható eljárás ebben az esetben pedig az, hogy
amennyivel kevesebbet mutatnak a szárnykerekes almérõk,
azt a különbséget valamilyen arányosítás alapján egyszerûen
elosztják az egyes fogyasztókra.
De mit lehet tenni azoknál a lakásoknál, ahol minden egyes
radiátor külön felszálló vezetékrõl csatlakozik le, ami lehetetlenné teszi a hõmennyiségmérés megvalósítását? Ebben az
esetben egyetlen lehetõség marad a hõfogyasztás arányosítására, nevezetesen költségosztók felszerelése minden egyes
radiátorra. A költségosztók a megfelelõ felparaméterezés
elvégzését követõen (radiátor teljesítménye, típusa, fizikai
jellemzõi) a radiátor hõleadásától függõen végzik a számlálást, és ha a rendszer valamennyi radiátorát ilyen megfelelõen
beállított költségosztóval szerelték fel, akkor a kiértékelési
idõszak végén, az egyes költségosztón leolvasható számlálóállások alapján elvégezhetõ az egyes
radiátorok – illetve a megfelelõ
lakásonkénti összegzés után – az
egyes lakások hõfogyasztásának
arányszámmal történõ kifejezése.
Ezen arányszámok alapján a fûtési
költség már a fogyasztás arányában osztható szét.
Maguk a költségosztók is jelentõs mûszaki fejlõdésen mentek
keresztül a ma már õskövületnek
számító „elpárologtatós” készülékekhez képest. Ma már a standard
kategóriás költségosztók (például
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a SIEMENS WHE30 típus) is elektronikus hõmérsékletérzékelést és digitális (LCD-kijelzõ) érték megjelenítést szolgáltatnak. Ez már nagyban megkönnyíti a számláló állásának
pontos és egyértelmû leírását, de továbbra is nehézkes – és a
fogyasztó intim szféráját érintõ, illetve sokszor kényelmetlen
– a leolvasás elvégzéséhez elengedhetetlen lakásokba történõ
bejutás. A körülményes idõpont-egyeztetés, a halaszthatatlan
okokból bekövetkezõ távollétek miatt meghiúsult leolvasások, mind megnehezítik, drágítják és idõben bosszantóan
elnyújtják a kiértékelés folyamatát. Erre jelent megoldást a
legújabb, rádiófrekvenciás kiolvasású fûtési költségosztó
technológia.
A SIEMENS Walk-By rendszere segítségével olyan költségosztók felszerelésére nyílik lehetõség, amelyek a számláló
állásaikat már rádiós jelek útján küldik az elõre megadott idõszakban a kiolvasó készülékre, és így a kiolvasás ma már egy
PDA (kézi számítógép) segítségével elvégezhetõ, mindössze
végigsétálva az adott épületek lépcsõházaiban. Nincs szükség
idõpont-egyeztetésre, nincs meghiúsult kiolvasás, a számlálók állásai gyorsan, hatékonyan, mindenféle zavaró tényezõ
elkerülése mellett gyûjthetõk össze. Maga a költségosztókról
érkezõ rádiójelek összegyûjtése egy kisméretû, övre csatolható adatgyûjtõn keresztül történik, az adatgyûjtõn összeszedett számlálóállásokat pedig Bluetooth-kapcsolat továbbítja a
kézi számítógépre. A PDA-n egy elõre telepített kiolvasó
szoftver van, ami pontosan és egyértelmûen mutatja a kiolvasás állapotát, a még kiolvasásra váró készülékek mennyiségét, illetve azonosító adataikat, illetve informál bennünket
valamennyi fontos körülményrõl (jelerõsség nem megfelelõ,
ezért helyet kell változtatni stb.).
És mi a helyzet a vízmérõkkel? A legáltalánosabban használt, ugyanakkor legegyszerûbb mérõeszközök vonatkozásában is számos új technológia érhetõ el a korszerû épületgépészeti mérõeszközöket elõállító gyártók termékválasztékában. Maga a mérés elve jellemzõen továbbra is a legegyszerûbb (és legolcsóbb) szárnykerekes mérés, és a legtöbb
problémát okozó rész e mérõeszközök esetében is maga a
kiolvasás, ami a költségosztóknál már ismertetett szervezési,
kivitelezési problémák miatt sok esetben nagyon nehézkes.
Az adatkiolvasás terén már a vízmérõknél is választhatók a
rádiós kiolvasású készülékek (meleg- és hidegvízre egyaránt).
A SIEMENS Walk-By rendszere a vízmérõk esetében
mindezt ügyfélbarát készülékstruktúrával valósítja meg. A
vízmérõ-cserénél alapvetõen elegendõ egy „normál” mechanikus vízmérõt beépíteni a SIEMENS megfelelõ termékválasztékából, mivel maga a rádiós modul a késõbbiekben
bármikor ráépíthetõ a már mûködõ armatúrára. Így aztán a
beruházás költségei ütemezhetõk, a rádiós modul felszereléséig a vízmérõk hagyományos kiolvasás mellett üzemelhetnek, és amikor a lakóközösség úgy dönt, hogy elég a „kiírós
cetlizésbõl” vagy az olvasási idõpont-egyeztetésekbõl, akkor
egy második ütemben felszereltethetik a rádiós modulokat.
Innentõl kezdve a kiolvasás diszkrét módon, a lakók minimális zavarása nélkül elvégezhetõ, sõt külön jó hír a lakásszövetkezeteknek, hogy a vízmérõkkel történt bármely manipuláció
is azonnal megjelenik a kiolvasási adatok között…
A rádiós adatkiolvasási lehetõség természetesen manapság
a hõmennyiségmérõk esetében is megvalósítható. SzárnykeMagyar Épületgépészet, LIX. évfolyam, 2010/5. szám

rekes hõmennyiségmérõknél a SIEMENS elõzõekben ismertetett Walk-By rendszere alkalmazható, ekkor a rendszerhez
kifejlesztett és speciális rádióadót is tartalmazó hõmennyiségmérõket kell beépíteni a rendszerbe, amelyek a rádiós vízmérõkkel kiegészülve lehetõvé teszik valamennyi mérõ egyszerre történõ, párhuzamos kiolvasását.
Ha a hõmennyiségmérést
a korszerûbb ultrahangos
technológiával valósítjuk
meg, akkor szintén lehetõség van távkiolvasás elvégzésére, bár itt a technológia kicsit más. A „normál”, SIEMENS UH50..
típusú hõmennyiségmérõkbe például ebben az
esetben be kell építeni egy rádiós modult, amelybe a vízmérõk
már közvetlenül, vezetékes kapcsolattal beköthetõk), és
ezután a rádiós kiolvasáskor a mérõállások már összefogottan, az UH-s mérõrõl sugározva gyûjthetõk össze az erre
kifejlesztett speciális kézi készülék segítségével. Fontos megjegyzés: hogy ilyen esetben az alkalmazott vízmérõknek ún.
„impulzusadós” mérõknek kell lenniük, hiszen a vízmérõk
impulzusvezetékeit kell csatlakoztatnunk az UH50..-es hõmennyiség-mérõk megfelelõ bemeneti pontjaira.

Összegzés
Az elõzõ gondolatokat összefoglalva elmondható, hogy ma
már az épületgépészeti rendszereink fogyasztási adatainak
mérésére számtalan technológia, módszer, mérési elv áll rendelkezésre. Választhatunk terméket „faék”-szintû mûszaki
tartalomtól szinte az ûrkutatás technológiai szintjét magában
foglaló technikáig, és mindez a fogyasztó igényének függvényében.
A döntésnél a legfontosabb szempontok a mérés pontossága, tartóssága, hibamentes mûködése, ár/érték aránya, valamint a saját kényelmi elvárásaink. Egy azonban bizonyos:
takarékoskodásra csak az motivál bárkit is, ha minden egyes
energiafajta – amit élete során felhasznál – a lehetõ legpontosabban van mérve. Így aztán, aki nagyvonalú vagy egyszerûen csak felelõtlen a felhasználásban, az is nagyon gyorsan
szembesülni kénytelen ennek a költségvonzatával is, és el kell
gondolkodnia a változtatások szükségszerûségén.
Csodát mindenesetre itt sem szabad várnunk, a kevesebbe
kerülõ termék néha a drágább, és az elsõ látásra érthetetlenül
magasabb árú mérõ hosszú távon nemcsak a legjobb, de egyben a legolcsóbb megoldást is jelentheti számunkra.
Ha valakinek ilyen jellegû feladatot kell megoldania, nem
árt, ha alaposan tájékozódik az elérhetõ termékek és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében, és mindenképpen érdemes
megfelelõ szakember tanácsát is kikérnie, hogy ne csak elõírt
„látványberuházás”, hanem valódi, teljes értékû mûszaki
megoldás szülessen, amely alkalmas arra, hogy az egyének és
egyben a teljes közösség érdekét hosszú távon és igazságosan
szolgálja.
Várföldi Róbert
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