
Friss levegó́ a lakásnak

•   Nyílt égésterú́ készülékek légellátása

•   Lakások komfort érzetének javítása

•  Párásodás elkerülése

Műszaki leírás és
beépítési útmutató

®

®

Magyar
Termék



A Hő és Légtechnika Innovációs Kft három innovatív vállalkozás együttműködése kapcsán került megalapításra. 
Célja környezetbarát és energiatakarékos nyílászáró, légtechnikai termékek és kiegészítő elemeinek gyártás 
technológiai és termékfejlesztése, új termékek előállítása és piacra vitele.

Szita Gábor
Ügyvezető igazgatóként célom, a magyarországi vállalkozások fejlesztése, ezen belül is 
kiemelten a kis- és középvállalkozások megerősítésének támogatása, melyek nagy hozzáadott-
értékkel rendelkező, innovatív, magas minőségű termékek/szolgáltatások gyártására alkalmas 
fejlesztéseket valósítanak meg.
Kiemelt projektem az AERO PLUS® típusú nyílászáróba építhető légbevezető termékcsalád 
kifejlesztése és piacra vitele volt, melynek keretében létrehoztunk egy innovatív magyar 
termékcsaládot, magyar munkaerővel. Jelenleg egy innovatív faláttöréses légbevezetőt fejlesztünk, 
amely a gázkészülékek kötelező légellátása mellett páraérzékelővel és szén-monoxid érzékelővel 
is el van látva.
Célom, az AERO PLUS® légbevezetők hazai és külföldi értékesítésének irányítása, viszonteladói 
rendszer felépítése.
Örömmel tölt el,hogy biztonságot nyújthatók otthonaikban!

Az időjárás olykor okoz katasztrófát, de van, amikor 
megelőzhető a szörnyűség. Fűtési szezon előtt mindenki végig 
gondolhatja, vajon biztonságos e az otthona? Kellőképpen 
szellőzik e lakása? Egy légtechnikai eszköz életet menthet. 
Ráadásul ez az eszköz, amit ajánlok, magyar gyártmány, 
megfizethető és könnyen beszerelhető!

Gulyás Gábor
Kereskedelmi vezetőként az a célom, hogy Kelet Magyarországon minden háztartásba eljusson az 
általunk gyártott légbevezető család, amely biztonságot nyújt az otthonaikban. 
Megfelelő megoldást szeretnénk nyújtani mindenkinek függetlenül gazdasági helyzetüktől. 
Feladatom a meglévő partnereinkkel való kapcsolattartás és újabb lehetőségek keresése, hogy 
mindenkinek lehetősége legyen elérni termékeinket.

Fehér Zsolt
Kereskedelmi vezetőként feladatom a Nyugat Magyarországi partnereink minél magasabb szintű 
kiszolgálása, megrendelőink igényeinek figyelembevételével.
- Pályázatok, projektekhez való maximális segítségnyújtás.
- Gáztervezőkkel, kivitelezőkkel való kapcsolattartás.
- Új partnerek keresése, illetve meglévő partnereinkkel jó kapcsolat ápolása.
- Az AERO PLUS® légbevezetők minél szélesebb körben való elterjesztése, megismertetése.

Sárempek Viktória
Iroda vezetőként a vevők informálása és igényeik teljes 
körű kiszolgálása mellett maximális feladatomnak tartom 
a gyártás koordinálását, a végtermék professzionális 
minőségének biztosítását is.
Fontos számomra a vevők pozitiv visszajelzése és hogy 
részem lehet egy magyar termék család létrehozásában.



A helyes AERO PLUS® légbevezető típusok megfelelő kiválasztása miatt megadjuk a léghozam kiszámításhoz 
szükséges képletet, adatokat , a hozzátartózó paraméreteket valamint  ezek jelleggörbéit.

Ezen görbékről leolvasott adatok alapján , kéményméretező program segítségével meghatározható a légbevezetők 
léghozama.

Számítás:
A légbevezetők léghozama a kéményhuzat értéke és a táblázat adatainak ismeretében határozható meg. 

Képlet ( a légbevezető típusa és darabszáma) : V=c ×Δp0,5 (m3/h)
 

Az érvényben lévő (G)MBSZ határozza meg a helységben felszerelt készülék biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges friss levegő ellátását. Ezen szabályzat rendelkezik a különböző kéményekhez szerelt nyílt égésterű 
készülékek légellátásról. Tájékoztatjuk, hogy ne hagyja figyelmen kívül a gázszolgáltatók előírásait.

A nyílt égésterű kéménybe kötött illetve nem kötött gázkészülékeknél a szükséges  égési és szellőző levegő 
mennyiségét ki kell számolni. Több légbevezető is szükségessé válhat, abban az esetben amennyiben a nem 
kéménybe kötött gázkészüléknél nincs megoldva a légelvezetés.

A levegő nyomáskülönbség hatására áramlik át a légbevezetőkön, ezért gondoskodni kell a rossz minőségű levegő 
elszívásáról. Tilos a depresszív elszívás használata kéményes készülékeknél, mert baleset veszélyes, ez előfordulhat 
a gravitációs kürtőszellőzés esetében is ahol figyelembe kell venni a kürtő által keletkező nyomáskülönbséget. A 
lakáson belül biztosítani kell a szabad levegő áramlását ( pl. ajtórács, falrács ).

A légbevezető kiválasztása során ha nem egyértelmű a hozzátartozó adatok alapján a darabszám meghatározása, 
akkor lakóhelységenként 1 légbevezető beépítése javasolt.

AERO PLUS® hygro 01

AERO PLUS® hygro 02

AERO PLUS® s01

Beige

Egyedi színek Ral színskáláról:

Antracit

NYÍLÁSZÁRÓBA SZERELHETŐ LÉGBEVEZETŐK GÁZKÉSZÜLÉKEK, 

KÁLYHÁK ÉS KANDALLÓK LÉGELLÁTÁSÁHOZ

RAKTÁRRÓL
GYORSPOSTÁS KISZOLGÁLÁS!

megrendelés 
8 napos határidó́



Gázkészülékekhez alkalmazható légbevezetők nyílászáróba

Típus
Léghozam (m3/h) Rel. páratartalom <% c (áramlási tényező)

10 Pa-nál 40 Pa-nál min. állás max. állás min. állás 50% párat. max. állás
AERO PLUS® s 01 46 90 fix zsalu 14,4 14,4 14,4

AERO PLUS® hygro 02 20-35 45-60 40 65 4,5 8,4 14,4

Típus   AERO PLUS® hygro 02 AERO PLUS® hygro 01 AERO PLUS® s 01
Léghozam jellemzők        
Higro szabályozású, automatikus működésű   x x  
Zárható (minimum léghozamra)     x  
Léghozam min. / max. 10 Pa-nál m3/h 20-35 10-30 46
Léghozam min. / max. 40 Pa-nál m3/h 45-60 20-50 90
Rendelhető kiegészítők        
Esővető   x x x
Rovarrács   x x x
Jellemzők        
Max. szabad keresztmetszet mm2 4300 4300 4300
Szín   fehér fehér fehér
Tömeg / Anyag g 175/ABS 175/ABS 175/ABS
Felszerelés        
Javasolt résméret mm2 380 x 12(10) 380 x 12(10) 380 x 12(10)
Nyílászáróra szerelhető   x x x
Redőnytokra szerelhető   x x x
Nappaliba, hálószobába, irodába, komfortterekbe   x x x
Nyílt égésterű gázkészülék légellátásához   x   x

Légtechnikai jellemzők:

•  Higro szabályozás: a páratartalomtól függően szabályozza a 
beáramló levegő mennyiségét

• A légbevezetők pántkötegére a gyártó 35 év garanciát vállal
• Alkalmazhatóak gázkészülékek, kandallók, kályhák légellátáshoz
•  Automatikusan és folyamatosan szabályozzák a friss levegő 

áramlását

• Elkerülhető a páralecsapódás, penészesedés
• Biztosítja a friss levegő utánpótlását lakásának
• ÉMI minősítéssel rendelkeznek
• Közérzetjavító illatpárnával vannak ellátva
• Rovarráccsal és esővetővel rendelhetők

A légbevezetők előnyei: 



BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

AERO Plus® légbevezető  elemekhez

A nyílászáróba építethető légbevezető elemek  megfelelően kialakított szellőzőréseken keresztül juttatják be 
a friss levegőt. A rések kialakítása és mérete határozza meg a beáramló levegő mennyiségét. A légbevezetőket 
tanácsos szakemberrel beépítetni!

A szellőzőréseket a gyártás során alakítják ki viszont a réseket utólag is be lehet marni a nyílászárókba.

Belső oldali elemnél a rés kialakítása:

A szükséges szellőzőrés adatai:
• mérete: 375 mm hosszú,   • 10-12 mm magas,   •  középen megmaradó 15 mm széles résszel                 

esővető

rovarrács

A rést újramaróval lehet elkészíteni!

A kialakított rés mérete befolyásolja a beáramló levegő mennyiségét!

- légbeeresztés 10 mm magas réssel (max. 115 m3/h)
- légbeeresztés 12 mm magas réssel (max. 139 m3/h)

Külső oldali elemek:

• Elkerülhető a páralecsapódás, penészesedés
• Biztosítja a friss levegő utánpótlását lakásának
• ÉMI minősítéssel rendelkeznek
• Közérzetjavító illatpárnával vannak ellátva
• Rovarráccsal és esővetővel rendelhetők

475 mm

43

mélysége: 23 mm



A szellőzőrés kialakítása 
MŰANYAG nyílászáróknál

•  a belső oldalon: a nyílószárny felső részén 
található gumitömítés és a profilban lévő merevítés 
közötti részben kialakított áttörésre van szerelve.

•  a külső oldalon:  tokba (felső oldalán)  a szárnyon 
található réssel szemben az előzőekben megadott 
méretek szerint ( a belső oldali elemnél a rés 
kialakítása)

•  Amennyiben a profil középtömítéses abban 
az esetben a gáton is ki kell marni a megfelelő 
keresztmetszetű áttörést.

Ügyeljünk arra, hogy az ablak szerkezet szárny részére ( belső oldal) kerüljön a légbevezető elem, a tok részére 
(külső oldal) pedig a rovarrács, esővető!

Figyelem! A nyílászáró egyéb részein a rést az acélmerevítés miatt nem lehet kialakítani, mert az szerkezeti-
leg gyengítené az ablakot, valamint a profilon belüli páralecsapódást idézhet elő!

A szellőzőrés kialakítása FA nyílászáróknál

•   A szellőző rést úgy kell kialakítani, hogy minden esetben 
a szárny legyen teljesen átmarva az üvegszorító felett 
( az ábrának megfelelően). Amennyiben a szárny 
keresztmetszete nem teszi lehetővé a megfelelő méretű 
áttörés kialakítását akkor a tokban kell elhelyezni!

•   A rések kimarása után a szárny belső oldalára szereljük a 
légbevezetőt, a külső oldalára az esővetőt, rovarrácsot.

Az elemek a fent leírtak  és az ábrákon látható beépítése 
nem igényel toktoldót és utólagos beépítéshez is 
alkalmazható.
Ugyanakkor elképzelhető a szellőzőrés kialakítása 
ablakosztásba vagy tokmagasítóba amennyiben a 
szerkezet engedi.

A szellőzőt vízszintesen kell beépíteni a nyílászárók felső részébe, kivétel: bukó ablak, íves-alakos ablak 
amennyiben a gázszolgáltató úgy rendelkezik (alsó-felső).

A szellőzőrés más módon történő kialakítása nem megengedett. A szükséges léghozam érdekében!

helyiség légtere                                                    külső oldal

légbevezető

esővédő

ablaktok

ablakszárny

légbevezető

helyiség légtere                                                    külső oldal

ablaktok

esővédő



A légbevezető és a külső oldali esővédő felszerelése:
1. Rögzítse a talpat 3 db önmetsző csavarral az ablakszárnyra.
2.  Illessze a légbevezetőt a talpra. Ügyeljen arra, hogy a zsalus, légbevezető rész felülre, a páraérzékelős, 

rácsos rész alulra kerüljön.
3. Zárható típusnál állítsa a záróreteszt „automatikus szellőzés” állásba (jobbra).
4. A külső oldalon a mart résre szerelje fel az esővédő-rovarrácsot.

1. 2.



Kelet-Magyarországi régió 

Gulyás Gábor  |  Kereskedelmi vezető
+36 30 438 1068

H-8000 Székesfehérvár, Neumann J. u. 1.

Nyugat-Magyarországi régió

Fehér Zsolt  |  Kereskedelmi vezető
+36 30 963 3606

H-8000 Székesfehérvár, Neumann J. u. 1.

Rendelését a rendeles@holegtechnika.hu e-mail címen tudja leadni.

A projektmunkákhoz kérje egyedi árajánlatunkat!

www.holegtechnika.hu

®


