A 2009-es szakmai versenyek gyõztesei
A szekszárdi szakmai napon adta át Kerekes Ferenc, az E.ON gázhálózati vezetõje
az E.ON 2009-re meghirdetett szakmai versenyének díjait.
Leginnovatívabb szerelések:
1. díj GLT DELTA Épületgépész Kft.
2. díj ALT. ENERGY Kft.
3. díj Wessják Zsolt egyéni vállalkozó

Legjobb tervezõk:
1. díj Molnár józsef (ANTAMO Kft.)
2. díj Takács László (Unigáz Kft.)
3. díj Csóka Gyula (Techno-Gáz Kft.)

Optimális, ügyfélbarát megoldás,
kipróbált technológiával
Az idei Leginnovatívabb Szerelés Díjat a
GLT Delta Kft. egyik pécsi munkája érdemelte ki. A Csoronika-dûlõben egy kb.
200 négyzetméter alapterületû családi
ház komplex épületgépészeti kivitelezése a KÖREX Kft. kiviteli tervei alapján készült el. A komplexitással kapcsolatban olvasóink kapnak egy jó tippet is.
Mint azt lapunknak
a cég mûszaki vezetõje, a munka projektvezetõje elmondta, a tervezõk
az ügyféllel való
egyeztetések után a
jelenlegi technikai
lehetõségek és a
megtérülési mutatók figyelembevételével a legoptimálisabb megoldást találták ki
a négytagú család számára. A jelenleg újdonságnak számító és népszerû épületgépészeti
technikák az ügyfél esetében nem biztos, hogy
a leghatékonyabb megoldást jelentették volna – magyarázza Csõke László.
A beruházási és üzemeltetési költségek kalkulálása után döntöttek úgy, hogy földgázüzemû kondenzációs kazánt, használati meleg vizet elõállító napkollektort, és az épület
komplett hûtését is biztosító fan-coilokat építenek be. – A manapság egyre ismertebb hõszivattyút csak pontosan megtervezve, a megtérüléseket felmérve, a fogyasztót teljes körûen tájékoztatva „óvatosabban” ajánljuk. A
cégnél egyébként is minden szakmai újdonságot elõször alaposan felmérünk, kipróbálunk, a lehetõ legrészletesebben megismerünk, majd csak ezek után ajánljuk széleskörûen – érvel a megfontolt, de éppen ezért
ügyfélbarát megoldások mellett a mûszaki
vezetõ.
A kondenzációs kazán 24 kW-os
Viessmann-Vitodens 200 típusú készülék volt,
amely a padlófûtési, a radiátoros és a fancoilos fûtési köröket látja el. A padlóba
süllyesztett fan-coilok nyáron a hûtést is biztosítják, ehhez egy 10 kW-os folyadékhûtõt
építettek be. A használati meleg víz elõállítását Viessmann síkkollektorok biztosítják egy
300 literes bivalens bojlerrel, amely rendszerre

igény szerint a gázkazán segít rá. A vízhálózatba egyébként BWT típusú gyantás vízlágyítót is beépítettek. Utóbbi az egész rendszer
élettartamának növelése érdekében elengedhetetlen. – Persze a konyhában a mosogatócsapnál ezt kihagytuk, ugyanis a lágyítás érzékelhetõ mértékben befolyásolja a víz minõségét.
A család kérésére a ház melletti ciszternában összegyûlõ esõvíz hasznosításáról is gondoskodtak, a WC-öblítés vizét és a meleg víz
nagy részét is innen biztosítják.
A hátsó kertben egymás mellett helyezték
el a három darab Viessmann síkkollektort, a
folyadékhûtõt, és a kamra split klímáját. Külön érdekesség, hogy a konyha melletti kamra hûtésérõl sem feledkeztek meg, ezt a hûtési szezonon kívül is egy 2,5 kW-os Mitsubishi
inverteres split klíma biztosítja.

Több idõ kell
a külterületi
tervezésekre
Molnár József a DDGÁZ-nál kezdte majd tervezõ vállalkozóként folytatta szakmai pályafutását. Munkáját a Legjobb Tervezõ Díjjal
ismerték el.
Molnár József
egy keretszerzõdéssel immáron tizenkét éve dolgozik az
E.ON-csoportnak.
Cégét, az Antamo
Kft.-t feleségével
alapította. – Korábban sokkal több
megrendelés volt,
nyilván a gazdasági válság rányomta a bélyegét erre a szektorra is, kevesebb új fogyasztói bekötés van, az
építõipar beruházási volumene is jelentõsen
csökkent – ad rövid gázpiaci áttekintést.
Másodsorban a fogyasztók számára végez
tervezõi munkát, amelyet a szolgáltatónak kell
elfogadni, engedélyezni. Az évek során a szolgáltatók, így az E.ON is – a szén-monoxidmérgezések okozta balesetek miatt – egyre
komolyabb biztonsági szabályokat ír elõ a
gáztervekhez. – Sajnos a fogyasztók általában nem tudják, hogy egy egyszerûnek tûnõ
házátalakítás során is újra kell terveztetni a
ház vagy lakás teljes gázrendszerét – magyarázza Molnár József, aki ezzel együtt a magasabb biztonsági elvárások miatt egyetért ezekkel a szigorításokkal.
Ugyanakkor nemcsak a kisfogyasztók esetében vannak nehezebb pillanatok. A külterületi vezetékek tervezésénél sok probléma és
sokszor felesleges feszültség keletkezik a beruházó, az engedélyeztetõ hatóságok és a
szolgáltató, valamint a tervezõ között, ugyanis
az elmúlt években jelentõsen megnõtt ezeken
a területeken a kesze-kusza tulajdonosi viszonyok miatt az engedélyeztetés átfutási ideje.
– Úgy vélem, jobb lenne, ha ilyenkor az érintett szereplõk alaposabb elõkészítést és több
idõt hagynának erre a folyamatra, ugyanis
ezzel kapkodni idõhiány vagy csúszás miatt
nem szabad – hívja fel végül a figyelmet a
szakember.

Üzemeltetõbõl tervezõ
– A komplex rendszereknél egyébként van
egy fontos szempont, amelyre viszonylag ritkán figyelnek a tervezõk, kivitelezõk és a beruházási költségek miatt a megrendelõk. Ez
pedig az, hogy nem kell egyszerre beépíteni
minden gépészeti elemet, de a ház struktúráját a késõbbi, igény szerinti bõvítések lehetõségeihez kell kialakítani. Így minimálisan nõ
a pillanatnyi beruházási költség, ugyanakkor
jelentõs költségmegtakarítás mellett tudjuk késõbb a komfortérzet-növelõ fejlesztéseket elvégezni – teszi hozzá végül Csõke László.

Molnár József a PMMF Mélyépítési Szakán végzett, amely
után a megyei építõipari vállaltnál helyezkedett el mûvezetõként. Késõbb csatlakozott a DDGÁZ Tolnai Megyei
Üzemigazgatóságához. Itt a közép- és nagyközépnyomású földgázelosztó vezetékek építésének és fogyasztó
rendszerek szerelésének irányításával bízták meg. A késõbbiekben már a meglévõ földgázelosztó hálózat, valamint a fogadó- és nyomásszabályozó állomások karbantartását és üzemeltetését is az õ irányításával végezték. A rendszerváltás évében gázipari szaküzemmérnöki oklevelet szerzett, majd a tervezõi jogosultság megszerzése után alapította saját tervezõi vállalkozását.
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