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Hőérzetünk belső terekben

Levegő hőmérséklet
hőátadás

Felületi hőmérséklet
sugárzás
„húz a hideg”

Páratartalom
párolgás, 
izzadás,
szauna

Pszichológiai tényezők
fáradtság, stb…



Vakolat eltárolja nappal

Olvadás során 

sokat és
gyorsan
melegedés nélkül

Éjszaka adja vissza

Fagyás során

gyorsan
3-5 óra

A vakolat működése

Levegő hőmérséklete!



Vakolat hidegebb nappal (fajhő - olvadáshő)

emiatt 
kellemesebbnek 
érezzük

Éjszaka melegebb

ez csillapít, 
de el is vezethető

A vakolat működése

Felületek hőmérséklete!



A vakolat működése

Az anyagok páraszabályozó képessége változó, 
a Thermo Comfort ilyen szempontból nem különleges

MÉSZ > GIPSZ > CEMENT

A Thermo Comfort vakolat kötőanyaga a 

jobb hőátadás, és 

gépi bedolgozhatóság miatt gipsz

Páratartalom!



BASF német vegyipari világcég

Különféle olvadáshőjű, és olvadáspontú anyagok

Paraffinok 
Fázisváltó anyagok
Phase Change Materials (PCM)

PCM Micronal
21 °C 
23 °C
26 °C

olvadáspont közelében
60-70 Wh/m2/cm

Összetétele, alkalmazása



Összetétele, alkalmazása

Kivitelezés lépései nem különböznek a gépi gipszes vakolatokétól 

10 kg/m2/cm anyagigény
1-2,5 cm vastagságban ajánlott 



Tervezési alapelvek

Hogyan kell, hova érdemes?

Minél többet, minél nagyobb felületen

Szellőztethető helyiségbe (gépészettel is OK)

Bútorozatlan falra, mennyezetre

Felületfűtéssel együtt OK

Felülethűtéssel együttműködhet,
de

Felülethűtéssel egy felületen nem működik (18-20°C)

Holisztikus szemlélet kell (árnyékolás, szigetelés, tájolás, stb…)



Tervezési alapelvek

Hogyan nem szabad, hova nem érdemes?

Kültérben és vizes helyiségben, nincs értelme

Felülethűtéssel egy felületen nincs értelme
18°C-20°C előre-menő hűtőközeg miatt nem olvadna fel
tudatosan tervezve, és használva lehet

Nem hőszigetelő, nem szárító vakolat

Éjszakai tartózkodású helyiséget nem érdemes
szellőztetés
fordított működés

Egész házat nem érdemes vele
helyiségenként értelmezhető



Tervezési alapelvek

Irodaházba – Thermo °Comfort 23°C

aktív elemekkel együttműködve 
üzemeltetési költség csökkenthető

Lakóházba, nappali-étkező helyiségbe - 23°C vagy 26°C

aktív elemekkel együttműködve
vagy nem túl meleg helyen 23°C

teljesen passzív elemekkel
vagy nagyon melegben (pl.tetőtér) 26°C



micronal.de – BASF saját szoftverei

légkondicionálással hasonlítva

Kiadványok, weblap

Gyártói segítség

Egyetemi együttműködés

TDK – jövő ősz

mintaterem – idén december

Lb-Knauf saját szoftver - január

Pontos méretezés
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Nemzetközi referenciák



Magyar referencia

Budapest IX. kerületi társasház 2009, összehasonlító mérések



Budapest IX. kerületi társasház 2009

Magyar referencia



Budapest IX. kerületi társasház 2009

Magyar referencia



Mintaház mérési eredmények

Mintaházikók hőmérsékleti görbéi 2016 nyarán (egy hét) 



Mintaház mérési eredmények

Mintaházikók hőmérsékleti görbéi 2016 nyarán (egy hét) 



Mintaház mérési eredmények

Néhány jellemző nap, a görbék töréseinek tanulságai (3 nap)



Építő megoldások

Köszönöm a figyelmet!

lb-knauf.hu/thermocomfort

hírlevél


