
Weishaupt és Partnerei 
A fenti címmel 2015 évben sorozatot indítottunk Hírlevelünk hasábjain. Célunk, hogy 
Önök megismerhessék, a partneri együttműködés milyen eredményekre képes. 

Projekt 6.: Országgyűlés Irodaháza kazánház rekonstrukciója 

A projekt előkészítése még a 2013. évben kezdődött, a tetőtéri gázkazánház 
felmérésével. Az épület hőellátását (fűtés és közvetett módon használati melegvíz) 
16db FÉG-Vestale AF 105 modul Q=108kW/db és 8db AF 70 Q=70kW/db 
(ΣQ=1.728+560=2.288kW) kéménybekötött, gravitációs levegő ellátású, gyújtólángos 
gázkazán biztosította. Látható, hogy a berendezések energetikailag már nem 
tartoztak a legkorszerűbb berendezések közé. A hőtermelők működőképes 
állapotban voltak, karbantartásuk rendszeresen elvégzett, de gyártási évük 1998/99, 
amiből következik, hogy életkoruk a rekonstrukció évében 16~17 év volt. Teljesen 
indokolt volt az üzemeltetési költségek optimalizálása (csökkentése) érdekében tett 
lépés. 

Íme, néhány kép a felújítás előtti állapotról.  

      

A Weishaupt lehetőséget kapott egy átfogó energetikai rekonstrukciós 
javaslattételre. Az átfogó felmérés segítséget nyújtott a pontos feladat és igény 
meghatározásában, valamint a technikai megoldás kiválasztásában. Ez a kiválasztás 
szoros szakmai együttműködés keretében tudott megvalósulni az Országgyűlés 
Hivatalával. Az üzemeltető elkötelezett volt az energiahatékony és tartós 
berendezések létesítésében. Célul tűzték ki a környezetvédelmet, az üzemeltetési 
költségek racionalizálását és a megbízható üzemeltetést 

A projekt előkészületei során sok információval rendelkeztünk, azonban a végső 
műszaki megvalósíthatóság - a konkrét és pontos helyszíni méretek rögzítését 
követően - némi mérnöki átgondolást igényelt. Az egyik ilyen probléma volt, hogy a 
tetőtéri kazánház egy korábban bedaruzott, majd befedett és kívülről csak egy 
személylépcsőn megközelíthető kazánház, ahová szinte lehetetlen bármi nagyobb 



terhet felvinni. A másik a kazánház valós mérete, ahová a tervek szerint 7db 300 kW 
névleges teljesítményű kondenzációs WTC-GB kazánt (ΣQ=2MW) kell elhelyezni a 
komplett szigetelt osztó-gyűjtő rendszerrel és a 2db 1200 kW speciális, szintén 
Weishaupt hőcserélővel együtt. Az első problémára a megoldást a Márkaszervizünk 
és egy Partnerszervizünk szaktudása jelentette: a kazánokat egyesével szétszedték, 
és részegységekben szállították a kazánházba, majd ott újra összeszerelték és 
eredeti állapotukba hozták. Ezzel a lépéssel nem kellett sem tetőt bontani, sem 
daruztatni, így ennek anyagi vonzatától meg lehetett kímélni a megrendelőt. A másik 
problémára, a helyigényre a szerelési utasítások pontos méretmegadása és a 
milliméterpapír volt a gyógyír. Részletekben kimunkálva a beépítendő berendezések 
méretét, arra a megállapításra jutottunk, hogy a kezelési és védőtávolságok, valamint 
a szükséges szerelési távolságok betartása mellett az egymásnak hátat fordító 
kaszkád rendszerek osztó-gyűjtői 100mm távolságban lesznek egymástól. És a 
mellékelt fényképek bizonyítják is az állítás helyességét. 

Összességében beépítésre került 7 db 300 kW-os névleges teljesítményű 
kondenzációs álló gázkazán (2.044kW), 2db 1200 kW-os lemezes hőcserélő 
párhuzamos kötésben a rendszerleválasztáshoz és a garanciatartáshoz, 
kazánonként tetősík fölé vezetett égéstermék elvezetés, valamint az időjárásfüggő 
kaszkád-vezérlés, mely szervesen kapcsolódik a meglévő épületfelügyeleti 
rendszerhez. 

Köszönjük az Országgyűlés Hivatalának, hogy bizalmukkal megtiszteltek bennünket! 
Köszönjük a kivitelezést végző szakvállalat minden dolgozójának a pontos és 
lelkiismeretes munkavégzést, valamint a Weishaupt Márkaszervizének és 
Partnerszervizének (Fa-Lo Kft.) a szét- és összeszerelésben, valamint 
beüzemelésben, beállításban, beszabályozásban végzett eredményes munkáját.  

Vállalatunk történetében eddig ez a projekt a legnagyobb beépített teljesítménnyel 
bíró kondenzációs összetett kaszkád rendszer! 

Büszkék vagyunk a Partnereinkre és a közös sikereinkre!  

Nézzék meg az eredményt! A következő oldalakon találhatók képek a 
megvalósult munkáról. 

 



   

 

 

 



   

 

 


