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Fontos tudnivalók! 

 
Kedves Versenyző! 

 

1.) Ellenőrizze a feladatok sorszámát és kezdés előtt minden oldalra írja fel a kamarai kódot! 

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges. 

3.) A ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti! 

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges íróeszközöket és nem programozható 

számológépet használhatnak.  

Mobiltelefon nem használható számológépként! 

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha szerepel az összefüggés 

képlete és az összefüggésbe a versenyző számszerűen behelyettesít!  

Nem fogadható el az olyan feladat vagy feladatrész ahol az összefüggés hiányzik és utána 

csak a végeredményt tüntették fel, nem szerepel ott a mértékegység! Képlet és mértékegység 

nélkül nem jár pont! 

6.) Csak a szakszerű válaszok fogadhatók el! 

7.) A karikázandó és az Igaz-Hamis feladatoknál javítás nem fogadható el.  

A megadottnál több kijelölés érvénytelen!  

8.) A hibás választ „csak” egy vonallal húzza át!  

Az áthúzott feleletekre nem jár pont. 

9.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1 . Feladat …. pont / 14 pont 

A légtechnikai rendszereknél szükségünk van a levegő mérhető és számolható fizikai 

jellemzőire. A táblázatban felsorolt fizikai jellemzők betűjelét írja a megfelelő csoport után! 

A -  Levegő sűrűsége E - Abszolút nedvességtartalom 

B - Száraz hőmérséklet F - Hőtartalom / Entalpia 

C - Nedves hőmérséklet G - Vízgőz parciális nyomása 

D - Relatív nedvességtartalom ---- ------------------ 
 

Mérhető jellemzők: ............................................ 

Számolható jellemzők: ............................................ 

2 . Feladat …. pont / 8 pont 

Számítással határozza meg, mennyi idő alatt fűti fel télen a 6 kW névleges hőteljesítményű 

kalorifer a 120 m3 térfogatú, -13 ºC hőmérsékletű levegőt 19 ºC hőmérsékletre? 

A levegő fajhője 1 kJ/kg•K, sűrűsége 1,2 kg/m3 . (A veszteségektől most eltekintünk!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . Feladat …. pont / 14 pont 

Mekkora fűtési teljesítmény szükséges - W-ban és kW-ban - a 15,5 m x 10,8 m x 4,8 m helyiség 

12 ºC hőmérsékletű levegőjének 23 ºC hőmérsékletre történő felfűtéséhez, ha a légcsereszám 1,2 

1/h? A levegő fajhője 1 kJ/kg•K, sűrűsége 1,2 kg/m3. (A veszteségektől most eltekintünk!) 
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4 . Feladat  

Egy légcsatornában az áramlási sebességnek 6 m/s –nak kell lennie. 

a) Határozza meg számítással a szükséges légcsatorna keresztmetszetét az 1-es, 2-as és 3-as 

számmal jelölt szakaszon!  … pont / 8 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Milyen szélesnek kell lenni a csatornáknak – mm-ben – az 1-es, 2-es és 3-as szakaszon, 

ha a csatorna magasága 300 mm kell legyen?  … pont / 8 pont 
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5 . Feladat …. pont / 36 pont 

A táblázatban lévő fogalmak számát rendezze a képekhez! Egyértelműen rajzolja be az áramlási 

irányokat és nevezze meg a képen látható szerkezetet szakszerűen! 

Szerkezet neve: ..................................................................................................................... 

 

1. Elszívó ventilátor 6. Befúvó ventilátor 

2. Előfűtő 7. Téli-/Nyári váltó /bypass 

3. Hővisszanyerő berendezés 8. Légszűrő (Finomszűrő) F7 

4. Hangcsillapító 9. Légszűrő G4 (külső levegő)  

5. Légszűrő G4 (használt levegő)  - ------------------------------------------ 
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6 . Feladat …. pont / 5 pont 

Szakszerűen nevezze meg, mit lát az ábrán, majd írja a megfelelő helyre a következő 

szakkifejezéseket: belépő levegő, kilépő levegő, fűtési előremenő, fűtési visszatérő 

Megnevezés: 

.......................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

7 . Feladat …. pont / 5 pont 

Nevezze meg szakszerűen a képen látható légtechnikai rendszer-elemet, majd írja a következő 

szakkifejezéseket a megfelelő helyre:  

előfűtött friss levegő; külső levegő; elszívott levegő; távozó levegő 

Megnevezés: ............................................................................................................................... 

8 . Feladat …. pont / 6 pont 

Írja le, mit értünk splitklíma kifejezés alatt és ismertesse a felépítését! 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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9 . Feladat …. pont / 6 pont 

Írjon 3 db konkrét műszaki példát arra, milyen előnye van a splitklímáknak a kompakt 

készülékekhez (pl. ablakklíma, mobil klíma) képest! 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

 

10 . Feladat …. pont / 4 pont 

Írja le, mit értünk inverteres splitklíma kifejezés alatt! 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

11 . Feladat …. pont / 6 pont 

Írjon a Scroll kompresszorról legalább 3 db előnyös tulajdonságot! 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

12 . Feladat   …. pont / 18 pont 

Sorolja fel egy hűtőberendezés gépkönyvének fontosabb adatait! Legalább 9 különböző 

jellemzőt írjon! 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

• ............................................................................................................................................ 

 

13 . Feladat …. pont / 3 pont 

Írja le, mit jelent az, hogy hermetikus kompresszor! 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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14 . Feladat …. pont / 17 pont 

A képen egy hűtőgép működési elvét látja. A táblázatban lévő fogalmak számát rendezze a 

képhez! Majd egyértelműen rajzolja be az áramlási irányt!  

 

1. Hűtőközeg, folyékony, alacsony nyomású 9. Elektromos energia 

2. Felmelegedett közeg (külső tér) 10. Lehűlt közeg (belső tér) 

3. Hűtőközeg, folyékony, nagynyomású 11. Beszívott közeg (külső tér) 

4. Kondenzátor 12. Hőenergia elvétele, hőelvonás (belső tér) 

5. Hűtőközeg, gáznemű, alacsony nyomású  13. Kompresszor 

6. Hőenergia leadása, hőleadás (külső tér) 14. Hűtőközeg, gáznemű, nagynyomású 

7. Expanziós szelep 15. Beszívott hőhordozó közeg (belső tér) 

8. Elpárologtató --- ------------------------------------- 

 

15 . Feladat …. pont / 4 pont 

Soroljon fel szerkezeti kialakítás szerint legalább 4-féle kompresszort! 

• ................................................................ • ................................................................... 

• ................................................................ • ................................................................... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Forrás: Elektro Praktiker 
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16 . Feladat …. pont / 8 pont 

Írja le, miért vannak a kompresszoros klíma-berendezések energiacímkével ellátva és milyen 

adatokat találunk ezen? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

17 . Feladat …. pont / 30 pont 

Állapítsa meg, hogy IGAZ (I), vagy HAMIS (H) az állítás! 

a) Radiális ventilátorok hátrahajló lapátozással a radiális ventilátorok között relatív nagy 

nyomást és kisebb térfogatáramot képesek szállítani ................. 

b) Radiális ventilátorok hátrahajló lapátozással a radiális ventilátorok között, relatív kis 

hatásfokúak ................. 

c) Radiális ventilátorok előrehajló lapátozással nagyobb mennyiség szállítására képesek kb. 

azonos nyomásnövekedés mellett az azonos geometriai méretű hátrahajló lapátozásúakhoz 

képest ................. 

d) Radiális ventilátorokat egyenes lapátozással koptató hatású anyagok szállítására 

alkalmazzák ................. 

e) Axiális ventilátorokat csendes üzemük miatt klímaberendezések beltéri egységeiben 

gyakran alkalmazzák ................. 

f) Keresztáramú ventilátorok kis helyen relatív nagy nyomás létrehozására alkalmasak ......... 

g) Ha a hűtő-fűtő klímaberendezés működése során a beltéri egységben kondenzvíz keletkezik, 

akkor ez a klímatizált helyiség (szoba) levegőjéből származik ................. 

h) Egy épület tetején található hűtőtorony feladata az elpárologtató hűtése ................. 

i) A légkezelő központba beépített szűrők előtt és után lévő manométeren nyomáskülönbséget 

láthatunk. Minél nagyobb a nyomáskülönbség, annál szennyezettebb a szűrő ................. 

j) A ventilátorok lehetnek direkt és indirekt meghajtásúak ................. 

k) Axiális ventilátorok esetén tengelyirányba lép be a levegő és rá merőlegesen megy tovább 

................. 

l)  Az axiális ventilátorok relatív nagy beépítési méretekkel rendelkeznek ................. 

m)  A tetőventilátorok csak radiális ventilátorok lehetnek ................. 

n)  Radiális ventilátorok esetén tengelyirányra merőlegesen lép be a levegő és rá merőlegesen 

megy tovább ................. 

o) Ventilátorok hatásfoka nem függ a szállított levegő mennyiségétől ................. 

 

 

 

 

 

 
Megjegyzés: a képek a HT és az Európa Kiadó könyveiből származnak. 

 


