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Szellőztetési megoldások az 
egészséges levegő szakértőjétől



Privát-, társasági és munkahelyi életünket - különösen 
a hideg évszakban- jelentős mértékben zárt terekben 
töltjük. Legyen ez a munkahelyünk az iroda, bevásárlás 
egy üzletben, vagy egy kellemes este a barátokkal otthon. 
Már a pandémia kezdetén széleskörű óvintézkedéseket 
vezettek be, hogy a COVID-19 által hordozott veszélyektől 
védjenek bennünket. Kötelező arcmaszk használat, 
távolságtartás, és rendszeres kézmosás mind-mind a 
fertőzés átvitelének az úgynevezett cseppfertőzésnek 
a létrejöttét próbálja csökkenti. Pár hónappal később a 
szakértők egyetértettek abban, hogy a megfelelő védeke-
zéshez ez nem elegendő. Aeroszolok, azaz apró lebegő 
porszemcsék és folyékony részecskék a levegőben ugyan-

úgy hordozói lehetnek a veszélyes vírusoknak, azonban 
a nehéz cseppekhez képest ezek jelentősen hosszabb 
ideig képesek a levegőben tartózkodni és szabadon 
keringeni a helyiségekben. A megállapított egészségvé-
delmi szabályok: a megfelelő távolságtartás, valamint a 
higiéniai intézkedések a mindennapokban az aeroszo-
lokra nincsenek hatással, ezért a szellőztetésnek kiemelt 
jelentősége van. Csak akkor lehet biztosítani, hogy az 
aeroszol koncentráció a helyiségben a kritikus szint alá 
csökkenjen, ha a potenciálisan fertőzötteket tartalmazó 
helyiség folyamatosan és kellőképpen friss levegővel van 
átszellőztetve.

Szellőztetés: Most fontosabb, mint 
eddig bármikor!
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A megfelelő légcseréhez az összes ablaknak a helyiségben néhány 
perce nyitva kell lennie legalább óránként egyszer. Konferencia 
termekben pedig legalább 20 percenként el kell/kellene végezni az 
ablaknyitásos szellőztetést. Ezentúl javasolt az ablakokat állandó 
bukó nyílásban hagyni, ami nem csak a komfortérzetet hanem az 
energiahatékonyságot is nagymértékben csökkenti.

B A huzathatások, zajterhelés és egyéb negatív környezeti 
    hatások, mint a por, kipufogógázok és pollen elkerülhetetlenek.

B Különösen télen, a hideg friss levegő általi megfázások és 
    influenzás megbetegedések a leggyakoribbak. Próbára téve az   
    immunrendszert, amely legyengült állapotában még kevésbe 
    ellenáló a COVID-19 fertőzéssel szemben.

B  Gyakran nincs megfelelő számú ablak a helyiségben, hogy a 
kívánt légcsere biztosítva legyen

B  A megfelelő szellőztető rendszerek folyamatosan biztosít-
ják, hogy az elhasznált, terhelt levegő elvezetésre kerüljön 
és friss külső levegő jusson a helyiségbe.

B  Az automatikus igény szerinti szellőztetési üzem nem igé-
nyel felhasználói beavatkozást, így folyamatosan biztosí-
tott a szellőztetés.

B  Az ellenőrzött gépi szellőztetés által az ablaknyitásos szel-
lőztetésesel szemben megszűnnek a kényelmetlen és az 
energiahtékonyságot mellőző kísérőjelenségek.

Miért nem elegendő az ablak-
nyitásos szellőztetés?

Miért nyújtanak segítséget a 
szellőztető rendszerek?

3Antivirus-Program



A helyiségben tartózkodók számára a szükséges 
mennyiségű egészséges levegő biztosításához fontos, 
hogy egyedileg foglalkozzunk az aktuális igényekkel és 
meghatározzuk a tökéletesen illeszkedő megoldást. Ta-
pasztalt szellőztetési specialistaként és kiváló minőségű 
rendszermegoldások szállítójaként kínálatunkban mindig 
talál megoldást a feladatra. Legyen az AirPal, a mobil 
légtisztító, amely a plug & play révén azonnal működő-
képes, és perceken belül megbízható biztonságot nyújt, 
vagy a KWL Yoga decentralizált szellőzőberendezések, 

amelyek a gyors és egyszerű beépítési lehetőség mellett 
biztosítják a szükséges légcserét az egyes helyiségekbe. 
A Helios AIR1, a nagyméretű kompakt hővisszanyerős 
központi szellőzőberendezés, amely biztonságosan és 
kényelmesen biztosítja a légcserét minden új épületben 
és akár felújítási projekteknél egyaránt.

Miért a Helios?
Az Ön partnere a biztonságos 

és egészséges levegőhöz.

4 Helios



AirPal*
Légtisztító recirkulációs 
üzemmóddal
B Költségek nélküli telepítés - plug & play
B Álló fix egységek és mobil megoldások
B 150 és 1500 m³/h közötti teljesítmények
B Szükség szerint kombinálhatók bármilyen helyiségmérethez

*A termék várhatóan 2021. márciusától rendelhető

KWL Yoga
Szellőztetés hővisszanyerés-
sel egyedi helyiségekhez
B  Decentralizált kialakításának köszönhetően ideális utólagos 

felszerelésre
B  Megbízható szellőzés hővisszanyeréssel
B 400, 700 és 1000 m³/h teljesítményekkel
B Helyiségenkénti megoldás, pl. tantermek, tárgyalók számára

Helios AIR1
A nagyméretű kompakt
hővisszanyerős szellőztetők
új generációja
B  Fenntarthatóan hatékony - új épületekhez és felújításhoz is
B  Többlépcsős szűrőkoncepció az egészséges, tiszta levegőhöz
B 500 és 15 000 m³/h közötti légmennyiségekkel
B Központi szellőztető megoldás lakó-, kereskedelmi és ipari 
    területekre

Több biztonság a nyilvános terekben:
Három rendszer az egyedi igényekhez.
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Iskolák és 
egyetemek 

Éttermek

Idősotthonok

Üzletek 

Óvodák és 
bölcsődék

Hotelek

Irodák és
konferencia-

termek

Várótermek, 
orvosi praxi-

sok

Érezze magát mindenhol 
biztonságban!
Úgy, mint otthonában.



Mik azok az aeroszolok?
Általánosságban az aeroszolok szilárd és folyékony anyagból álló gázkeve-
rékek, amelyek a levegőben találhatók. A mostani helyzetben elsősorban az 
úgynevezett bioaeroszolokról beszélünk, amelyet az emberek ki- és belélegez-
nek, egy fertőzött személy esetén pedig vírusokat is tartalmazhatnak. Ellentét-
ben a szintén emberek által pl. köhögéssel kijuttatott cseppekkel, az aeroszo-
lok jelentősen hosszabb ideig cirkulálnak a levegőben, valamint belélegzéskor 
közvetlenül a légutakba juthatnak.

Miért olyan fontos a megfelelő szellőztetést biztosítani?
A megfelelő szellőzés nélküli zárt terekben, az aeroszolok akadálytalanul terjedhetnek az egész helyiségben. Ez néhány percen belül 
megtörténik - a legrosszabb esetben a vírus egy fertőzött embertől az aeroszol keringésen keresztül minden teremben tartózkodóhoz 
eljuthat. Csak a helyiség, folyamatos friss levegőellátásával biztosítható, hogy megfelelő átöblítéssel az aeroszol koncentráció csökken-
jen.

Elegendő az ablakon keresztül szellőztetni? 
Ideális körülmények között az ablakon keresztüli szellőzés révén is elegendő levegőcserét lehet biztosítani, ami csökkenti az aeroszol 
koncentrációt. A szakértők 10 percig tartó kereszthuzatos szellőzést (minden ablak nyitva van) javasolnak, pl. az irodákban óránként 
legalább egyszer, a konferenciatermekben akár 20 percenként. Ettől függetlenül az ablakokat folyamatosan bukó állásba javasolt 
tartani annak érdekében, hogy az állandó légcserével elkerülhető legyen a kiemelkedően magas víruskoncentráció. Ha a helyiség-
ben köhögnek vagy tüsszentenek, azonnal szellőztetni kell. Természetesen ezek az intézkedések azt feltételezik, hogy elegendő és 
kellően nagy méretű ablak taláható az adott térben és egyúttal rendelkezésre áll a szükséges hőmérséklet-nyomáskülönbség (belül / 
kívül).

Mi a különleges a tantermekben?
Minden zárt helyiséget megfelelő szellőzéssel kell ellátni - amint többen vannak 
a teremben, a fertőzésveszély ugrásszerűen megnő. A tantermekben az aeroszo-
lok kiválasztásának és elterjedésének, így a vírusok terjedésének feltételei sajnos 
különösen "ideálisak". Ez egyrészt a teremben tartózkodó emberek viszonylag 
nagy számának és hosszú tartózkodási idejüknek, másrészt az emberek fokozott 
aktivitásának köszönhető.

Mekkora légcsere / térfogatáram szükséges a tantermekben? 
Egyes tanulmányok szerint a szükséges légcserének (friss levegő) legalább órán-
ként hatszorosnak kell lennie. A számításokhoz a VDI 6040 (tantermek szellőz-
tetéséről szóló németországi irányelv) utasításait célszerű figyelembe venni. Né-
metországban az aacheni RWTH egyetem tudományos munkatársai által végzett 
kutatások alapján a légtisztítók használata esetén is javasolt legalább négyszeres 
óránkénti légcserét megvalósítani a szoba méretétől, az emberek számától és a 
tartózkodási idejüktől függően.

Szellőztetés télen, -hol vannak a különbségek?
Egy ablaknyitásos szellőztetés akkor a leghatásosabb, ha a nyomás- és hőmérsékletkülönbség a helyiség levegője és a külső levegő 
közt a lehető legnagyobb. A helyiség friss külső levegővel történő öblítése ezért hatékonyabb és gyorsabb a hideg időben, mint nyá-
ron, amikor a beltéri és a külső levegő közötti hőmérséklet-különbségek lényegesen alacsonyabbak. 
Pontosan ezek a hőmérséklet-különbségek teszik a rendszeres vagy tartós szellőztetést nehézkessé, egyúttal növelve a felső légúti 
megbetegedések esélyét, ami óhatatlanul fokozott köhögéshez és tüsszögéshez vezet, ami kedvez a COVID-19 vírusok további terje-
désének.

Miért kerülnek ennyire középpontba az aeroszolok a COVID-19-ről folyta-
tott vitákban?
Jellegüknél fogva az aeroszolok hosszabb távolságokon és hosszabb ideig is 
képesek mozogni a levegőben - ezért a zárt helyiségekben a 1,5 méteres távol-
ságtartási követelmény és a szájmaszkok nem nyújtanak megfelelő védelmet. 
Az aeroszolok szabad áramlásának "ideális feltételei" akkor következnek be, ha 
többen vannak zárt és nem kellően szellőztetett helyiségekben. Egyre növekvő 
aktivitással, például hangos beszéddel, énekkel vagy akár sporttevékenységgel, 
megnő a potenciálisan vírustartalmú aeroszolok termelése, és tovább nő a fer-
tőzés kockázata.

D  Aeroszolok 
és vírusok

D  Miért a 
levegő áll 
a közép-
pontban?
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FAQs

Miért a gépi szellőztetés legtöbbször a megfelelő megoldás?
A megfelelő szellőztetőrendszerek folyamatosan biztosítják, hogy az elhasznált, 
szennyezett levegő eltávolításra kerüljön a helyiségből, és helyére a friss külső 
levegő kerüljön. A szellőztető rendszerek, mint például a Helios KWL®, valamint 
az AIR1 termékcsalád, 100% -ban frisslevegő ellátást nyújtanak - a szellőztető 
rendszeren keresztül nem keveredhet vissza a helyiség elhasznált levegője. Ez 
jelentősen csökkenti a vírus potenciális koncentrációját, és ezáltal a szobában 
lévő emberek fertőzésének kockázatát is. Az ellenőrzött, gépi szellőzés teljesen 
kiküszöböli az ablaknyitásos szellőzéssel járó kellemetlen mellékhatásokat: A 
huzathatások megfelelő kialakítással kizárhatók, és a hővisszanyerésnek köszön-
hetően nem fordulhatnak elő meghűléses megbetegedések sem.

Mi a lényege a gépi szellőztetésnek?
A légtechnikai rendszerekkel elvégzett szellőztetésnek a legfontosabb szabálya, 
hogy ezek lehetőleg visszakeverés nélkül üzemeljenek és kizárólag friss külső le-
vegőt vezessenek a helyiségbe. Amennyiben visszakeveréssel dolgoznak, a vírus 
kiszűrését minimum HEPA 14 osztályú szűrővel kell biztosítani. Alapvető fontos-
ságú, hogy a szellőzőrendszer a helyiség teljes használati ideje alatt működjön 
- sőt, javasolt két órával a használat előtt és után is üzemeltetni. A rendszeres, 
szakképzett személyzet által végzett karbantartás és a működés ellenőrzése 
ugyanolyan fontos a biztonságos üzemeltetéshez, mint a szűrők időben történő 
cseréje.

D  Melyik 
szellőztetési 
technológia 
segít a leg-
jobban?

Mit lehet tenni rövid távon az aeroszolkoncentráció csökkentése érdekében a szellőztetés révén? 
A szellőzésre szolgáló klasszikus légtechnikai rendszerek jelentős mennyiségű tervezési és telepítési munkát igényelnek, amely a 
szükséges építészeti előkészítés miatt megfelelő átfutási időt igényel. A decentralizált szellőztető rendszerek, mint például a Helios 
KWL® Yoga-val ez kiküszöbölhető, mert rendkívül egyszerűen és gyorsan beépíthető és telepíthető. Az adott helyiségbe való telepíté-
sükkel biztosítják a folyamatos és megfelelő szellőztetést, pl. irodák, tantermek és kereskedelmi helyiségek számára. A készülék egy 
egységben kerül kiszállításra, előre beállított konfigurációval. Közvetlenül a külső falra történő felszerelésével a friss levegőt rövid 
úton, huzatmentesen, a helyiségbe egyenletesen elosztva juttatja be, amely a beépített hővisszanyerő segítségével kellemes hőmér-
sékletre előmelegszik. A légáramok hermetikusan el vannak választva egymástól, így a külső levegő nem érintkezhet a helyiségből 
elszívott szenyezett levegővel.

A légtisztítók, melyek csak a belső levegőt keringtetik, ugyanúgy használhatók a nagyobb biztonság érdekében a  
szellőzőrendszer nélküli helyiségekben?
A szellőztető rendszerekkel ellentétben, amelyek a víruskoncentrációt a folyamatos légcsere révén csökkentik, a légtisztítók a 
víruseltávolítás elvén működnek. Fontos, hogy a légtisztítók helyesen legyenek méretezve a helyiség méretének és a szobában 
várhatóan tartózkodóknak megfelelően, valamint, hogy hatékony szűrő technológiát (HEPA14) alkalmazzanak, amely biztosítja a 
szükséges vírusleválasztást. A szűrés alternatívájaként használhatók UV-C-vel üzemelő készülékek, amelyek a fertőtlenítés elvén mű-
ködnek, és maradványok nélkül elpusztítják a vírusokat. Ezeket az eszközöket megfelelő előszűrőkkel kell felszerelni a levegő teljes 
tisztításához. Az UV-C technológia védelme mellett az előszűrők - minőségétől függően - a vírusok egy részét, de a szennyező anya-
gokat és más részecskéket is kiszűrik a levegőből, így maximalizálva a tisztaságot.
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