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Már az engedélyezési tervdokumentáció

készítésekor eldől, hogy milyen

négyzetméteráron valósítható meg egy

csarnok. Ezt nagyban meghatározza, hogy

mennyire volt költséghatékony szemléletű

a tervezés – az építészeti, tűzvédelmi és

gépészeti koncepció.



Az új energetikai szabályozás miatt a ……………. ? után

használatba vett épületeknek meg kell felelniük a 7/2006. (V. 24.)

TNM-rendelet 6. mellékletében foglalt követelményeknek. Vagyis

teljesíteni kell a „közel nulla energiaigényű épületek”

követelményszintjét. Ez azt jelenti, hogy az épület energiaigényét

legalább 25 százalékos mértékben megújuló energiaforrásból

kell biztosítani.



40 éve berögzült  tervezői gyakorlaton változtatni kell! 

Csarnok fűtés …

≠  termoventilátoros fűtés, gázkazánnal

≠  direkt gázégős sötétsugárzó ernyők 

≠  direkt gázfűtésű ROOF TOP



Columbus Klímaproject Kft.  munkái a közelmúltban: 

2019- SHOEBOX többszintes raktárcsarnok és irodaház – Nagytarcsa

2020 - CHRYSTEYNS  gyártócsarnok és irodaház- Ecser

2020-2021 – CTP DNH2 raktárcsarnok - Dunaharaszti

2021 – CTP Bia5 raktárcsarnok – Biatorbágy

összesen ~70.000m2 csarnok terület fűtése és hűtése tervezéssel!



- Levegő-víz hőszivattyú, légfűtés-léghűtés központi légkezelőkön és
légcsatorna hálózaton keresztül



- Levegő-levegő hőszivattyú, légfűtés-léghűtés általában textil légbevezetővel













A hagyományos fémlemez légcsatornákhoz képest 90%-kal kevesebb por tapad meg a P3careplus bevonaton, és 50%-kal 
kevesebb, mint az általános panel légcsatornákon!





3/2002. (II.3.) SzCsM-EüM érvényben lévő együttes 
rendelet, 6.§(4) bekezdés c. pontja előírja, hogy a 
szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell 
a rendszeres tisztításukat, a lerakódott szennyeződések 
eltávolítását.

A 6.§(4.) bekezdése előírja, hogy a szellőztető rendszerek 
üzembe helyezése és folyamatos üzemeltetése során 
mérésekkel kell meggyőződni az elegendő mennyiségű és 
minőségű levegő meglétéről.

A 6.§(7.) bekezdése megállapítja, hogy a szellőztetés céljára 
szolgáló, szellőzést biztosító műszaki rendszerek biztonsági 
berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott időszakos 
biztonsági felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

























• A fém és a műanyag építőanyagok drasztikus, 25 %-os drágulása 

tapasztalható idén, az alapanyagokért 30-40%-kal   is többet fizethetnek a 

gyártók. Az árakat a globális alapanyaghiány korbácsolja fel.

• A járvány miatt visszaesett ipari termelés következtében világszerte álltak le a 

kohók, újraindításuk akár fél évig is eltarthat, miközben a gyártók igyekeznek 

ledolgozni a járvány miatti kiesésüket. További ok, hogy míg Kína eddig a világ 

acélbeszállítója volt, most felvásárlóvá vált, és a távol-keleti termékek eltűntek 

az európai piacról.

• A munkaerőhiány az építőiparban nem csökkent. A szakképzett munkaerő 

egyre drágább, munkadíjak meredeken emelkednek.





Légcsatorna ágvezeték szerelési példa : 2000 m3/h befúvás - 10m hosszon, 12m 
magasságban

Felszerelés munkaidő és 
költség

Költségek 
összesen

ø315, 10000 mm PRIHODA textil légcsatorna egydrótos 
függesztéssel, alsó 180°-os lyukasztással, függesztő szerkezettel, 

membrános téli/nyári motoros átváltással 1 készlet 128 000 Ft 4 óra 2fő 32 000 Ft 160 000 Ft

ø315, 10000 mm spiko cső függesztéssel, ipari befúvó anemosztáttal, kiegészítőkkel

ø315 spikocső 4000 mm 2 db 11 800 Ft 23 600 Ft

ø315 spikocső 2000 mm 1 db 5 900 Ft 5 900 Ft

ø315 csőkapcsoló 3 db 749 Ft 2 247 Ft

ø315 csővég 1 db 1 590 Ft 1 590 Ft

IPARI befúvó anemosztát - o315 csatlakozással, motoros mozgatással 1 db 145 000 Ft 145 000 Ft

ø315 gumis bilincs 5 db 889 Ft 4 445 Ft

Menetesszár 3 m-es M8 5 db 631 Ft 3 155 Ft

Trapéz függesztő 5 db 350 Ft 1 750 Ft

Alu ragasztószalag 10 cm széles 1 db 5 159 Ft 5 159 Ft

Nettó  összesen: 192 846 Ft 6 óra 4fő 96 000 Ft 288 846 Ft

A "hagyományos" megoldás ennyivel drágább: 80%




