


A „PASSZÍVHÁZ” 

Passzívházat építeni annyit jelent, mint környezettudatosan élni. Ugyanis azon kívül, hogy korszerû, 
környezetbarát anyagokból alacsony energiaigényű épületet építünk, a megújuló energiaforrások 
felhasználásával csökkentjük a szennyezõanyagkibocsátást is. Passzívnak hívhatjuk azt az épületet, 
amelyik az átlagos energiafelhasználásnak csupán 20 százalékát igényli, köszönhetõen a határoló 
szerkezetek jó hõtechnikai tulajdonságainak, ezen kívül a fennmaradó energiamennyiséget minimá-
lis külsõ energiaforrás felhasználásával tudja biztosítani. A körülbelül tíz százalékkal magasabb 
építési költségek néhány év alatt megtérülnek a 80 százalékkal alacsonyabb üzemeltetési költségbõl 
származó megtakarításból kifolyólag. A passzívházak lakói jelenleg négyzetméterenként körülbelül 
350 forintos energiaköltséggel számolhatnak, ennek akár tízszeresét is kénytelenek fizetni a régi, 
rosszul hõszigetelt házak lakói. 

IsoteQ® – AZ INTELLIGENS ÉPÍTÕELEM
Számos építõanyag fellelhetõ a palettán, amelybõl jól hõszigetelt épületet készíthetünk. Hagyományos építõanyagokból szendvi-
csszerkezet készül, melynek általában jól elkülöníthetõ építési fázisban készül el a teherhordó szerkezete (például: vályogból, 

téglából, kõbõl, stb.), majd ezen szerkezetek külsõ felületeire külön építik rá a 
hõszigetelõ réteget. Az IsoteQ® építõelemek hatalmas elõnye a fent említett 
szerkezetekkel szemben abban rejlik, hogy ugyan szintén összetett szerkezetnek 
minõsül, ugyanakkor a teherhordó és a hõszigetelõ réteg egy ütemben kerül 

felépítésre, ezáltal az építkezés ideje töredéke a hagyományos módszerrel készített 
passzívházakénak. Az IsoteQ® építõelem-család „PASSZÍV” elemei a szokásos rétegrend k i -

alakításával U=0.11 W/m²K hõátbocsátási tényezõvel rendelkeznek! Ez a kalkulált érték maximálisan kielégíti a 
passzívházakhoz szükséges határértéket. Az IsoteQ®  Passzív elemtípushoz a külsõ 20 cm vastag NEOPOR® hõszigetelés-

sel ellátott falazati elemen kívül a termékpalettán megtalálható az azonos hõátbocsátási képességgel rendelkezõ koszorú-, 
illetve áthidaló elem is. A kiemelkedõen jó hõszigetelõ képességû IsoteQ® passzívház falazat a koszorú- és áthidaló elemekkel 

kiegészülve válik tökéletesen hõhídmentessé. Azonban a passzívházak követelményeit önmagában nem elégíti ki a jó falazati hõszigetelés, bár 
nagyban befolyásolja az energiatakarékosság mértékét. A falazaton kívül kellõképpen hõszigetelni kell a padlásfödémet, a pincefödémet, mely célra 
az IsoteQ® Professional Födémrendszer áll rendelkezésre.

NYÍLÁSZÁRÓK
Természetesen nem feledkezhetünk meg a nyílászárók tulajdonságairól sem, ezért a passzívházakhoz tartozó nyílászárók hõátbocsátási értékét 0.80 
W/m²K-ben maximalizálták. E feltételeket leginkább a három rétegû üvegezésû, hõszigetelõ gázkitöltésû ablakok elégítik ki. Az üvegezett felület 
tulajdonságai mellett különös figyelmet kell fordítani a nyílás keretszerkezetének kialakítására is. Az épület formai kialakításában a kompaktság 
legyen a fõ szempont, csökkentve ez által a pozitív falsarkok mennyiségét. Az üvegezett nyílászárók legalább felét délre kell tájolni az épületen, hogy 
kialakulhasson az úgynevezett „napcsapda”, melynek folytán a téli idõszakban több passzív napenergiához juthatunk. Az épület északi oldalára minél 
kevesebb üvegezett felület kerüljön, alaprajzi elrendezésben elõnyös a másodrangú helyiségek északra történõ elhelyezése (pl. mellékhelyiségek, fürdõ, 
kamra, stb.).

GÉPÉSZET
A határoló szerkezetek és formák hivatottak az energiatakarékosság megteremtésére, ugyanakkor a fennmaradó szükséges energiát célszerû megújuló 
energiaforrások használatával biztosítani. A passzívházak aktív fûtést nem igényelnek az alacsony hõveszteség miatt, azonban szellõztetésükre 
szükség van. Hõcserélõ szellõztetõ berendezés biztosítja a frisslevegõ-utánpótlást. A bejutó friss levegõt az elhasznált, elszívott levegõ hõjével fûti fel. 
Ajánlatos a napenergia napkollektorokkal történõ kinyerése is, akár melegvíz-készítéshez, akár villamos energia elõállításához. Ezek a gépészeti 
technológiák nem szennyezik a környezetet, ezen kívül használóik nagymértékben függetleníthetik magukat a külsõ energiaforrásoktól.

Passzívház Nyugat - Európában

GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN!



IsoteQ® PASSZÍVHÁZ - KÖRNYEZETTUDATOS ÉLET
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Minden jog fenntartva: IsoteQ Magyarország Kft.

PASSZÍVHÁZ TERVEZÉS:

Passzívháznak hívhatjuk azt az épületet, amelyik fûtési energiaszükséglete nem haladja meg a 15 kWh/m²/év érté-
ket. Ahhoz azonban, hogy egy épület passzívházzá váljék, nem csupán a kiválóan jó hõtechnikai tulajdonsággal 
rendelkezõ   épületszerkezetek és a korszerû gépészet szükségeltetik. Az építészeti tervezésnél különös gondot kell 
fordítani többek közt a tájolásra. Ideális esetben a Megrendelõ a Tervezõt már az ingatlanvásárlás folyamatába 
bevonja, hogy együtt sikerüljön kiválasztani a legkedvezõbb fekvésû telket. Kerülni kell a sok sarok kialakítását, 
törekedni kell a kompakt épületformák létrehozására. Még családi ház esetében is kedvezõbb kétszintes épületet 
terveztetni a lehûlõ felületek csökkentésének érdekében. Célszerû az ablakok legalább felének délre tájolása, az 
északi oldalra kerülhetnek a másodlagos funkciójú helyiségek, mint lépcsõház, gépészeti helyiség, fürdõszoba, 
bejárat. A déli üvegfelületeket viszont árnyékolni szükséges a nyári túlmelegedés elkerülése érdekében. Ajánlott 
külsõ árnyékoló beépítése, javasolt Raffstore kialakítása. 2010 -ben az IsoteQ® PASSZÍV építési rendszer Magyar-
országon elsõként megkapta a darmstadt-i Passzívház Intézet „Passivhaus geeignete Komponente", azaz „Passzív-
házak építéséhez alkalmas termék" Tanúsítványát.

Rendelje meg PASSZÍVHÁZ-át az IsoteQ®-tõl: Teljeskörû szolgáltatások a tervezéstõl a kivitelezésig!

Kérje személyreszabott árajánlatunkat az alábbi elérhetõségeken:

IsoteQ® Vonal: (+36 30) 405 3653 • isoteq@isoteq.hu • info@passzivhaz.eu 
www.isoteq.hu • www.passzivhaz.eu


