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Fontos tudnivalók! 

 
Kedves Versenyző! 

 

 

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

sorszámot! 

 

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 48 pont 

Töltse ki a táblázat hiányzó sorait! Nevezze meg a szerkezeti elemeket szakszerűen! 
 

Szerkezet 

  

Megnevezés Zsákos textilszűrő Kalorifer / Hőcserélő 

Feladat Levegő szűrés Légfűtés/léghűtés 

Szerkezet 

  

Megnevezés 
Nedvesítő kamra/ nedves 

hőcserélő 
Axiál ventilátor /csőventilátor 

Feladat 
Levegő páratartalmának 

növelése 

Levegő szállítása 

légcsatornában 

Szerkezet 

  

Megnevezés 
Axiál ventilátor / falba építhető 

ventilátor 
Centrifugál /radiál ventilátor 

Feladat Levegő szállítása 
Levegő szállítása 

légcsatornában 
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Szerkezet 

 

 

Megnevezés 
keresztáramú ventilátor / 

mókuskerék 
légszelep / tányérszelep 

Feladat Levegő szállítása Anemosztát /elszívó légszelep 

Szerkezet 

  

Megnevezés 
Szárnykerekes 

légsebességmérő / anemometer 

Hővisszanyerő /kereszt-

ellenáramú 

Feladat 
Levegő áramlási sebességének 

mérése 

hőcserélő, az elszívott levegő 

energiájával előmelegíteni a 

kintről beszívott levegőt 

Szerkezet 

 

 

Megnevezés Légrács / Anemosztát Anemosztát - Befúvó / elszívó 

rács 

Feladat Elszívó / befúvó rács Elszívó / befúvó rács 
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2. Feladat  

A képen egy hűtőgép egyik fő egységének az alkatrészét látja!  

 Nevezze meg a hűtőgép azon egységét és fajtáját, amelyhez ez 

az alkatrész tartozik!  4 pont 

 

Egység megnevezése: kompresszor 

Fajtája: Scroll-kompresszor (Spirálkompresszor) 

 

 Írja le ennek az egységnek a működési elvét! 4 pont 

 

A spirálkompresszor (vagy scroll-kompresszor) háza és 

forgórésze is egy-egy azonos geometriájú spirálgörbéből áll. A 

forgórész és a ház tengelye excentrikusan helyezkedik el, úgy, 

hogy a két alkatrész többszörös érintkezésbe kerüljön egymással. Ilyen módon a két spirál 

a közbezárt teret több, egymástól tömített cellára osztja. Ezek a terek egymáshoz képest 

egy spirális görbe mentén helyezkednek el. A forgórész bolygó mozgása során – a forgórész 

a saját tengelye körül nem fordul el – a cellák fokozatosan vándorolnak a spirál mentén, 

kiszorítva a gázt. 

 

 

 Írjon erről a fajtáról legalább 3 db előnyös tulajdonságot! 6 pont 

• zajkibocsátása és rezgése kicsi 

• könnyű karbantartani 

• hosszú élettartamú 

 

3. Feladat 4 pont 

A képen 2 különböző mérőműszert lát. Írja a betűjelzések után, milyen fizikai jellemző 

mérésére lehet őket használni a mi szakterületünkön! 

 

a) nyomás (dinamikus) /közvetetten: légsebesség, térfogatáram/ 

 

b) légsebesség 
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4. Feladat 4 pont 

Szakszerűen nevezze meg, mit lát az ábrán, majd írja le, mi a feladata és milyen speciális 

feladatot tölthet be a rendszereinkbe történő beépítéskor! 

Gumis csőbilincs, a csővezeték rögzítésére (felfüggesztésére 

menetes szárral) szolgál. A gumi rezgéscsillapítóként, 

kompenzátorként és korrózió elleni védelemként szolgálhat… 

 
 

 

 

 

 

5. Feladat 6 pont 

Egészítse ki az egyenlőségeket! 

 

1,5 kWh = 5400 kJ 1013 hPa = 1,013 bar 

3,15 kW = 3150 W 450 mm = 0,45 m 

0,5 m3/s = 1800 m3/h 7,2 km/h = 2 m/s 

6. Feladat  

 Számítással határozza meg a megadott légcsatornák áramlási keresztmetszetét, majd a 

kiszámolt értékeket írja be a táblázat megfelelő sorába!  14 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 =  
𝑑2  ∙  𝜋

4
 

 

𝐴 =  𝑎2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légcsatorna 

mérete 

Légcsatorna 

keresztmetszete [𝑚2] 

 

Légcsatorna 

mérete 

Légcsatorna 

keresztmetszete 𝑚2 

Ø 800 0,502 600 x 800 0,480 

Ø 1000 0,785 800 x 800 0,640 

Ø 1200 1,131 800 x 1000 0,800 

Ø 1500 1,767 1000 x 1200 1,200 

Ø 2000 3,142 1500 x 2000 3,000 
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 Határozza meg számítással a szükséges légcsatorna nagyságát, ha a szállítandó levegő 

mennyisége 6480 m3/h és az áramlási sebesség 2,2 m/s és 3 m/s között van! Válassza ki a fenti 

táblázatból, melyik átmérő felel meg ennek a kritériumnak! Válasszon egy körkeresztmetszetű 

és egy szögletes légcsatorna méretet is!  16 pont 

 

�̇� = 6480 
𝑚3

ℎ
= 1,8 

𝑚3

𝑠
  

𝐴 =  
�̇�

𝑣
  

𝐴 =  
1,8 

𝑚3

𝑠

3 
𝑚

𝑠

= 0,6 𝑚2→ 𝑑 = √
4 ∙𝐴

𝜋
 =  √

4 ∙0,6 𝑚2

𝜋
 = 0,764 𝑚 = 764 𝑚𝑚 

𝐴 =  
1,8 

𝑚3

𝑠

2,2 
𝑚

𝑠

= 0,81 𝑚2→ 𝑑 = √
4 ∙𝐴

𝜋
 =  √

4 ∙0,81 𝑚2

𝜋
 = 1,016 𝑚 = 1016 𝑚𝑚 

 

 

 

 

Választott: 

• Körkeresztmetszetű légcsatorna mérete: Ø 1000 

• Szögletes légcsatorna mérete: 800 x 1000 vagy 800 x 800 

 

 Ellenőrizze számítással, hogy a kiválasztott méretek az előírt értékekenek megfelelnek!  

10 pont 

𝑑 = 1000 𝑚𝑚 = 1 𝑚 → 𝐴 =  
𝑑2  ∙  𝜋

4
= 0,785 𝑚2  

𝑣 =  
�̇�

𝐴
=  

1,8 
𝑚3

𝑠
0,785 𝑚2

= 2,29 
𝑚

𝑠
 

a = 800 mmm =  0,8 m, b = 1000 mm = 1,0 m  → A = a ∙ b = 0,8 𝑚2 

𝑣 =  
�̇�

𝐴
=  

1,8 
𝑚3

𝑠
0,8 𝑚2

=  2,25
𝑚

𝑠
 

 

 

7. Feladat 10 pont 

Írjon legalább 5 előnyös műszaki tulajdonságot az inverteres klímaberendezésekről a fix 

fordulatszámú berendezésekkel szemben!  

• energiatakarékos (akár 35-40 % megtakarítás) 

• kisebb hőmérséklet ingadozás (precízebb) 

• gyorsabban éri el a kívánt hőmérsékletet 

• halkabb működés 

• alacsonyabb indítási energia(áram) igény 
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8. Feladat 24 pont 

Jelölje X-szel a helyes válasz betűjelét! 

 Egy kompresszoros hűtőgép működési elve hasonló… 

a. …egy kondenzációs kazán működésével. 

b. …egy ellenáramú hőcserélő működésével. 

c. …egy hőszivattyú működésével. 

d. …egy tető ventilátor működésével. 

e. …egy hűtőtorony működésével. 

 Melyik esetben beszélünk a hűtőgépeknél direkt/közvetlen elpárologtatásról? 

a. ha vízgőz közvetlenül a levegőáramba kerül bevezetésre. 

b. ha a légfűtő berendezés vízgőzzel van fűtve. 

c. ha az elpárologtató a levegőáramba van beépítve. 

d. ha a léghűtő hűtővízzel üzemel. 

e. ha a visszahűtés külső levegővel történik. 

 Melyik felületi hőmérséklettel történik általában a klímaberendezésekben a levegő hűtése? 

a. 10 °C és - 5 °C 

b. 5 °C és -0 °C 

c. - 5 °C és + 5 °C 

d. + 5 °C és + 10 °C 

e. + 10 °C és + 20 °C 

 A hűtőgép melyik részében történhet a hő átadása víz vagy levegő közegnek? 

a. Kondenzátorban 

b. Elpárologtatóban 

c. Kompresszorban 

d. Expanziós szelepben 

e. Kompressziós szelepben 

 Mi a feladata egy hűtőgépben elhelyezkedő kompresszornak? 

a. csökkenteni a sóionok számát. 

b. a hűtőközeg sűrítése és hőmérséklet-emelése. 

c. a hűtőközeg hőmérsékletének csökkentése. 

d. csökkenteni a maximális térfogatot. 

e. a hűtőközeg elosztása. 

 Melyik állítás igaz a léghűtés folyamatára a légfűtéssel szemben? 

a. 1 kW hűtőteljesítmény többe kerül, mint 1 kW fűtési teljesítmény előállítása. 

b. 1 kW hűtőteljesítmény ugyanannyiba kerül, mitn 1 kW fűtési teljesítmény előállítása. 

c. 1 kW hűtőteljesítmény kevesebbe kerül, mint 1 kW fűtési teljesítmény előállítása. 

d. A mai modern hűtő- és fűtőgépek(berendezések) működtetéséhez nincs szükségünk 

plussz energiára. 

e. A mai modern hűtő- és fűtőberendezések szabályozás nélkül is tökéletesen 

működnek. 
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 Hogyan változik egy léghűtőben a relatív nedvességtartalom? 

a. csökken. 

b. állandó értéken marad. 

c. növekszik. 

d. hűtőközegtől függően nő vagy csökken. 

e. előre nem tudható. 

 Egy kórház tetején található egy hűtőtorony. Ennek a berendezésnek a feladata… 

a. a levegő direkt hűtése. 

b. az elpárologtató hűtése. 

c. a kondenzátor hűtése. 

d. a gőzfűtés kondenzátumának hűtése. 

e. a kórház helyiségeinek hőmérséklet szabályozása. 

 A hőáram, amely nyáron a falfelületen keresztül a klímatizált helyiségbe jut… 

a. belső hőterhelés. 

b. külső hőterhelés 

c. transzmissziós hőszükséglet. 

d. transzmissziós hőveszteség. 

e. filtrációs (szellőztetésből adódó) hőáram. 

 Egy klímatizált helyiségben a déli oldalon egy nagy felületű ablak található. Hogyan lehet 

ennek az ablaknak a hőterhelését a leghatékonyabban csökkenteni? 

a. ha az ablakot hővédő fóliával látjuk el. 

b. ha az ablak 3 üvegrétegből áll. 

c. ha belül egy redőnyt helyezünk el. 

d. ha kívül egy redőnyt helyezünk el. 

e. ha az ablakot nyitva tartjuk. 

 Egy teremben 100 felnőtt ember ül. Milyen belső hőterheléssel számolhatunk ilyen esetben? 

a. kb. 10 kW. 

b. kb. 1 kW. 

c. kb. 100 W. 

d. kb. 100 kW. 

e. kb. 3 kW. 

 A helyiséghűtés egy klímagép segítségével… 

a. extrém nagy levegő hőmérséklet-különbséggel a helyiség levegő hőmérséklethez 

történhet (befújt – 10 °C, elszívott 20 °C). 

b. extrém kicsi levegő hőmérséklet-különbséggel a helyiség levegő hőmérséklethez 

történhet (befújt 19,5 °C, elszívott 20 °C). 

c. szabadon megválasztott levegő hőmérséklet-különbséggel a helyiség levegő 

hőmérséklethez történhet (befújt – 14  és 18°C között, elszívott 20 °C). 

d. a huzathatástól és a kondenzvíz képződéstől függően, relatív kis hőmérséklet-

különbséggel megvalósítható (befújt 16 °C, elszívott 20 °C. 

e. függetlenül a helyiségtől és az időtől, a befújt levegő hőmérséklete mindig 0 °C és 

18,9 °C között ingadozik, míg az elszívott levegő 20 °C hőmérsékletű. 
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9. Feladat 16 pont 

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

képhez! Majd egyértelműen rajzolja be az áramlási irányt!  

1. Elpárologtató 9. Kondenzátor 

2. Felmelegedett közeg (külső tér) 10. Hűtőközeg, gáznemű, alacsony nyomású 

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

4. Elektromos energia 12. Hőenergia elvétele, hőelvonás (belső tér) 

5. Lehűlt közeg (belső tér) 13. Kompresszor 

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

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

8. 
Hűtőközeg, folyékony, alacsony 

nyomású 
--- ------------------------------------- 

 

10. Feladat 2 pont 

Írja le, mit jelent a hűtő-fűtő klíma berendezéseknél fűtési üzemmódban a meleg indítás és ez 

miért jó? 

 

Fűtési üzemmódban a beltéri készülék ventilátora csak a klíma hőcserélő felmelegedése 

után (kb. 40 °C) indul el, elkerülve ezzel a hideg léghuzat kialakulását. 
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4 

15 2 

5 11 

14 

13 

1 

9 

7 

8 3 

12 

Forrás: Elektro Praktiker 
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11. Feladat 2 pont 

Írja le, mit jelent légtechnikai hálózatoknál a csillagpontos kialakítás! 

 

Minden helyiség kap egy elszívási vagy befújási pontot (légcsatornát). Ezek a légcsatornák 

egy osztóról indulnak ki. Tehát egy rendszerben legalább két osztó van, egy a befújási és 

egy másik az elszívási pontok ellátására. 
 

12. Feladat 10 pont 

Soroljon fel legalább 5 különböző klíma beltéri egység fajtát!  

• oldalfali 

• kazettás 

• légcsatornázható 

• álmennyezeti, mennyezeti, konzol 

• parapet 

 

13. Feladat 20 pont 

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

a) A fűtő-hűtő klímaberendezéseknél nemcsak a beltéri egységben keletkezhet cseppvíz. 

…I… 

b) A műanyag cső hangelnyelő tulajdonsága jobb, mint a fém csöveké….I…… 

c) A jó minőségű cső belső érdessége nagy, amely kis ellenállással rendelkezik ……H… 

d) Az ellenállás hőmérőkhöz tartoznak az NTC és PTC hőmérők ….I…… 

e) A tekercsben szállított cső mozgatása egyszerű és lehetővé teszi a hulladékmentes szerelést. 

.……I…… 

f) Ha a hűtő-fűtő klíma berendezés működése során a kültéri egységben kondenzvíz 

keletkezik, akkor ez a klímatizált helyiség (szoba) levegőjéből származik. …H..… 

g) A laposított műanyag légcsatorna padlózatban nem vezethető. …H… 

h) Ha a cseppvíz vezeték lejtéssel nem alakítható ki, akkor szivattyú beépítéséről kell 

gondoskodni. . ……I…… 

i) Az aktív szenes szűrő megbízható védelmet nyújt a baktériumok ellen és megköti a 

szagokat. ……I…… 

j) Ha a hőcserélő kialakításánál a hőcserélő lemezek vastagabbak és ritkábban helyezkednek 

el, akkor magasabb hatásfokot tudunk elérni a hőátadásnál, mint a vékonyabb és sűrűbben 

elhelyezett lemezek esetén. ……H…… 

 

 

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


