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Mivel az elõírt 50 °C-ot nem értük el, a szabályozás a HMV
termelést nem fogja leállítani. Folyamatosan üzemel tehát a
HMV termelés, de a tartály viszonylag magas hõmérséklete, a
kis hõátadó felület és a keveredés miatt a magas primer elõremenõ hõmérséklet ellenére is csak nagyon kis teljesítménynyel; mindeközben magas primer visszatérõ hõmérséklettel
és borzasztó hatásfokkal. Ilyen körülmények között a primer
víz nem hûthetõ ki, és a kondenzációs üzem nem érhetõ el.
Az egyik meglévõ bojler párhuzamos tárolóra való átalakítása után – ehhez a csõkígyós felfûtés helyett egy megfelelõ
méretû külsõ hõcserélõt és tároló töltõ szivattyút kellett beépíteni – a rendszer 60 °C alatti elõremenõ hõmérséklettel is
panaszmentesen képes a HMV igényeket kielégíteni, alacsony
primer visszatérõ hõmérséklet mellett. A kazán hatásfoka
ilyen körülmények között már az elvárások szerint alakul, és
a rendszer hozza a tervezett megtakarításokat.
Hasonló jelenség volt megfigyelhetõ egy egyébként korszerû gépészettel rendelkezõ budapesti irodaházban is. A kondenzációs kazánok bojleres HMV termelést, légkezelõket,
fan-coilos és radiátoros köröket szolgálnak ki. Az elõremenõ
hõmérsékletet idõjáráskövetõ szabályozás állítja be, ami azonban HMV igény felléptekor az elõremenõ hõmérsékletet a
HMV termelés igénye szerint 65 °C-ra megemeli. A túlméretezett bojlereket a rendszer éjszaka feltölti, a reggeli munkakezdés után nem sokkal azonban a fellépõ fogyasztás miatt a
bojlerben lévõ víz 45 °C-ra visszahûl. A szabályozás ekkor elindítja a bojler csõkígyójának primeroldali szivattyúját, és a
HMV termelés igénye szerint megemeli az elõremenõ hõmérsékletet. A 45 °C körüli bojlerhõmérsékletbõl következõ csekély közepes hõfokkülönbség mellett a csõkígyón a tartályba
bevihetõ teljesítmény igen csekély, nagyjából megegyezik a
szakaszosan fellépõ HMV hõigény idõbeli átlagával.
Az eredmény: a bojler hõmérséklete munkaidõben sohasem éri el a tartályfûtés leállításához szükséges 50 °C-ot, a
rendszer a késõ délutáni órákig folyamatosan a megemelt
hõmérséklettel üzemel. Ebben az idõben természetesen nincsen kondenzáció a kazánban; a tartósan magas elõremenõ
hõmérséklet pedig itt nem részletezendõ okok miatt zavarja
az egyéb szabályozókörök üzemét. A rendszer lényegesen
nagyobb gázfelhasználással üzemel, mint egy jól méretezett
párhuzamos tárolós megoldással üzemelhetne.
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Összefoglalás
A családi házak, kisebb HMV fogyasztók ellátásának a
hõtermelõre elõnykapcsolással csatlakozó bojler a tökéletes
eszköze. A nagyobb méretû bojlerek azonban a tárolóban zajló
keveredés miatt nem alkalmasak a sok fogyasztót ellátó rendszerek hatékony és energiatakarékos HMV termelésére. A
korlátozott hõcserélõfelület és primer elõremenõ hõmérséklet
miatt a bojlerben lévõ csõkígyó teljesítménye is korlátozott,
és a felfûtés során folyamatosan csökken. Ez folyamatosan
növeli a primer visszatérõ hõmérsékletet, és leontja a kondenzációs kazánnal való hõtermelés hatásfokát.
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