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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

 

1.) Ellenőrizze a feladatok sorszámát és kezdés előtt minden oldalra írja fel a versenyzői kó-

dot! 

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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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

1. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adjon szakmailag helytálló megnevezést a képen látható szellőztető rendszernek, majd írjon 

hozzá legalább 6 db műszaki jellemzőt, amelyekkel az ügyfelét szeretné meggyőzni! 

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

Jellemzői: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont  
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kibocsátás 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

2. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adjon szakmailag helytálló megnevezést a képen látható szellőztető rendszernek, majd írjon 

hozzá legalább 6 db műszaki jellemzőt, amelyekkel az ügyfelét erről a rendszerről lebeszélni 

szeretné! 

 

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

Jellemzői: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont  

Légbevezető 

Légbevezető Légbevezető 

Szoba 

Gyerekszoba Konyha Fürdőszoba 

Hálószoba 

Folyosó 

Ventilátor 

Ajtórács 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

3. Feladat ..... pont / 24 pont 

Írjon legalább 8 műszaki jellemzőt, miért ajánlana inverteres klímagépet On/Off klíma-

készülékkel szemben! (Az „olcsó”/„drága” vagy az ehhez hasonló válaszokért nem jár pont!) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 24 pont  
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

4. Feladat ..... pont / 24 pont 

Rendezze a számokat a táblázatban található megnevezésekhez! 

 
 

 Külső levegő  Befúvó ventilátor 

 Elszívás  Befúvás 

 Távozó levegő (kibocsátott levegő)  Szűrő 

 Hővisszanyerő  Elszívó ventilátor 

 Nedvesítő  Hűtő 

 Szárító  Fűtő 

 

5. Feladat ..... pont / 8 pont 

Mennyi idő alatt fűti fel a 10 kW névleges hőteljesítményű kalorifer a 320 m3 térfoga-

tú, -11 ºC hőmérsékletű levegőt 18 ºC hőmérsékletre? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 32 pont 
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

6. Feladat ..... pont / 6 pont 

Egy elektromos készülék adattábláján a következő feliratot látja. Mit jelentenek ezek az ada-

tok? 

 3,5 kW  ___________________________________________________________ 

 230 V  ___________________________________________________________ 

 50 Hz  ___________________________________________________________ 

7. Feladat ..... pont / 20 pont 

Adott egy 24 m2-es és egy 36 m2-es lakó helyiség, ahova split klíma készüléket kell ajánlania 

és később beépítenie. Tapasztalati adatok alapján adja meg kW-ban, milyen névleges hőtelje-

sítményű készüléket ajánlana az egyes helyiségekbe! 

 

Tapasztalati (fajlagos) érték: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Írjon legalább 6 olyan műszaki jellemzőt, amit a (fenti) tapasztalati méretezés mellett a készü-

lék kiválasztásakor figyelembe kell venni! 

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

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

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

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

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

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

8. Feladat ..... pont / 14 pont 

Sorolja fel, milyen feladatokat kell elvégezni egy split klímakészülék karbantartásakor! 

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

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

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

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

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

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 40 pont  
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

9. Feladat ..... pont / 20 pont 

Sorolja fel, mihez vezethet, ha a klímaberendezéseknél elmarad a rendszeres karbantartás! 

(Írjon legalább 10-et!)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Feladat ..... pont / 20 pont 

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

a) A mobil klímagépek zajszintje általában magasabb a split klímagépekénél. ______ 

b) A splitklímák kültéri egysége lehet parapet, kazettás, légcsatornázható vagy fali kivite-

lű. ______ 

c) Az inverteres megoldás fokozatmentes fordulatszám-szabályozást jelent. ______ 

d) A levegőben terjedő hangra a léghang, míg a szilárd testekben terjedőre a testhang a 

szokásos megnevezés. ______ 

e) A split klímák beltéri egységének zajszintje általában magasabb, mint a kültéri egység 

zajszintje. ______ 

f) Az anemometer légsebesség mérésére használható. ______ 

g) Az U-csöves manométer a légtechnikában nem alkalmazható mérőeszköz. ______ 

h) A h-x diagramból nem olvasható le a harmatponti hőmérséklet. ______ 

i) Hővisszanyerés történhet hőszivattyú segítségével is. ______ 

j) Egy liter levegő tömege (0 ºC hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson) 1,293 gramm. 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 40 pont  
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12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

11. Feladat ..... pont / 24 pont 

A klímakészülékek energia-besorolása az alábbi: 

 
Számolja ki a hiányzó értékeket, majd töltse ki a táblázatot! 

Teljesítmény 
Hűtés 

kW 
2,5 3,5 

Fűtés 3,2 4,0 

Elektromos telje-

sítmény-felvétel 
Hűtés/Fűtés kW 0,530/0,675 0,850/0,945 

- 

Energia-

hatékonysági 

osztály 

- 

Energia-

hatékonysági 

osztály 

EER Hűtés 
-- 

 

(W/W) 

    

COP Fűtés     

 

Írja le szakszerűen, mit jelent az EER és a COP érték! 

 EER –  ..............................................................................................................................  

 COP –  ..............................................................................................................................  

Írja le szakszerűen, mit jelent a SEER és a SCOP érték! 

 SEER –  ............................................................................................................................  

 SCOP –  ............................................................................................................................  

Oldalpontszám: ...... pont / 24 pont 

Elérhető pontszám:  200 pont 

 

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


