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Klímatechnika elméleti alapjai 

1. A nedves levegő állapotjelzőinek számítása (x, ρ, φ, ψ, pv, h). 
2. A h-x diagramm matematikai és geometriai elemzése, lépték, entalpia és hőmérséklet. 
3. Határgörbe, izotermák a ködzónában. 
4. A peremlépték értelmezése, elméleti meghatározás. 
5. t – x diagramm felépítése, értelmezése, folyamatok a t – x diagrammban. 
6. Levegő keverése levegővel, elméleti értelmezés. 
7. Levegő keverése vízzel és vízgőzzel, elméleti értelmezés. 
8. A napléghőmérséklet fogalma (zárt tér eredő hőterhelésének számítása során). 
9. A talaj hőmérsékletváltozásának elméleti modellje. 
10. A földalatti tér fizikai és matematikai modellje. 
11. A földalatti tér matematikai és fizikai modelljének megoldása, hőmérséklet a falban, 

konvoluciós integrál. 
12. Uszoda hő- és nedvességterhelésének méretezése iterációval.  
13. Uszoda páravédelme, alapfűtés alkalmazása. 
14. A kalorifer méretezésének elmélete. 
15. A nedves hőcserélő, hasonlósági számok, Lewis szám.  
16. A nedves hőcsere általános esete.  
17. Az elméleti állapotváltozás szerkesztése egyenáram esetén. 
18. Az elméleti állapotváltozás szerkesztése ellenáram esetén. 
19. Az elméleti állapotváltozás számítása. 
20. Valós állapotváltozás számítása a száraz és nedves megvalósulási fok alapján. 
21. A hűtési és nedvesítési fok alkalmazása. 
22. A levegő szárítása. 
23. Klímaközpontok kockázati elvű méretezése. 
24. Entalpia szabályozásos levegőkezelő központok. 
25. A szabadhűtés alkalmazása. 
26. A távozó levegő adiabatikus nedvesítése. 
27. Levegőkezelő központok energiafelhasználásának meghatározása valószínűségelméleti 

alapon.  
 

Klímatechnikai rendszerek 

1. Klímatechnikai rendszerek csoportosítása, VAV, VVS, VRV és SPLIT kifejezések 
értelmezése. 

2. Frisslevegős klímaközpont adiabatikus nedvesítéssel, átmeneti állapotok, működési 
karakterisztikák, harmatponti szabályozás. 

3. Frisslevegős klímaközpont gőzbeporlasztással, átmeneti állapotok, működési karakterisztikák, 
szabályozás. 

4. Előkeveréses klímaközpont, előfűtő a frisslevegő ágban, adiabatikus nedvesítéssel, átmeneti 
állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás. 

5. Előkeveréses klímaközpont, előfűtő a frisslevegő ágban, gőzbeporlasztással, átmeneti 
állapotok, működési karakterisztikák, szabályozás. 

6. Utókeveréses klímaközpont adiabatikus nedvesítéssel, átmeneti állapotok, működési 
karakterisztikák, szabályozás. 

7. Levegőkezelő központ hideg és melegenergia ellátása, kapcsolási vázlat.  



 

8. Puffertároló beépítési módjai, méretezése, hűtő és fűtő kalorifer vízoldali kapcsolása. 
9. Hővisszanyerők fajtái, jellemzői, nagyhatékonyságú közvetítőközeges hővisszanyerés. 
10. Zónás klímarendszerek. 
11. Ventilátoros klímakonvektorral üzemelő klímatechnikai rendszerek. Klímakonvektor vízoldali 

kapcsolódási lehetőségei. 
12. Indukciós klímakonvektorral üzemelő klímatechnikai rendszerek, a konvektor felépítése. 
13. Hűtőgerendával, mennyezethűtéssel üzemelő klímatechnikai rendszerek. 
14. Kétcsatornás klímarendszerek. 
15. Változó tömegáramú rendszerek kialakítása, egy és kétcsatornás változó térfogatáramú 

rendszerek 
16. Split és multisplit berendezések. 
17. Változó hűtőközeg térfogatáramú rendszerek (VRF, VRV).  


