
Légkollektor (Napkollektor) tapasztalatok 

Fűtés és szellőztetés napenergiával
Szeretnél légkollektor házilag építeni, légkollektor árak érdekelnek, érdekel a várható megtérülés, unod a 
félrebeszélést, konkrét adatok érdekelnek? Akkor ez az oldal neked szól. Én nem akarok rádsózni semmit, 
csupán a tapasztalataimat szeretném megosztani a nagyközönséggel egy olyan "technológiáról", amelyet 
mostanában kezdenek elterjeszteni és ezért kevés független információ található róla Magyarországon. Ha 
a légkollektor készítés érdekel akkor rossz helyen jársz arra rengeteg hasznos és főleg haszontalan oldalt 
találhatsz a neten. Én vettem egyett, beszereltem, használom. 

Ime az alábbiakban a legkollektor tapasztalataim: 

Mi a légkollektor?

A légkollektor egy olyan napkollektor amely nem vizet melegít fel, hanem levegőt és azt egy ventilátor 
segítségével közvetlenül a fűtendő helyiségbe fúja. Tehát egyfajta légfűtés.

Mikor fűt?

Ha süt a nap akkor működik és fűt ha nem süt a nap akkor nem működik. Látszólag egyértelmű a dolog, 
valóságban hangsúlyoznom kell ha rásüt a nap. 

Mi történik derüs időben?

Ha lakás fűtésre akarod használni és szeretnéd hogy legalább 25-26C-os levegőt fújon be a rendszer, 
akkor a tapasztalatom szerint csak akkor működik a légkollektor ha tiszta égbolton zavartalan napsütés 
van. Mikor egy felhő a nap elé kúszik a kollektor azonnal megáll. Amikor kicsit is borongósabb az idő és 
csak szórt fény van akkor sem működik. Nem elég hogy világos legyen (pl szép fehér havas tájról 
mindenfelé verődik a fény az nem elég) az kell hogy szépen erősen süssön rá a nap. 

Működik szeles időben?

A szél a tapasztalataim szerint nem igen befolyásolja a működését. Azon kívül -2C fokos időben is 
tapasztaltam már működést. Sőt már tapasztaltam működést olyan esetben is hogy a kollektor kb. 
harmadát hó borította. Ezen nagyon meglepődtem. Persze nem arra kell gondolni hogy mindjárt befűtötte 
a lakást, de aznap működött kb: 2-3 óra hosszat.

Milyen a légkollektor amiről írok?

Én úgy vásároltam légkollektort, tehát nem házi barkács és nem sörösdobozos vagy konzervdobozos 
verzió. Magánszemélytől vásároltam (mivel így olcsóbb volt) két darab egyenként 1,4m2 hasznos 
felületü, gyári adattáblával ellátott vadi új légkollektort. Az általam használt kollektorok 2-2db 100mm 
átmérőjű légcsővel rendelkeznek. Az egyik csövön a lakás levegőjét szívják be majd azt felmelegítik és a 
meleg levegőt a másik csövön fúják vissza a lakásba. A konkrét típust nem akarom megnevezni mert nem 
hiszem hogy óriási különbségek lennének a típusok között, azonkívül a leírt tapasztalatok előfordulhat 



hogy eltérnek az értékesítők és gyártók tapasztalataitól.

Miért nem saját gyártású légkollektor (sörkollektor)?

A légkollektorok darabját 75 000 Ft-ért vásároltam amihez tartozék volt a ventilátor, termosztát, 
visszacsapó szelep, befúvó rács. Rövid számítás után rájöttem hogy ha egy sörkollektor építésébe kezdek 
és azt normálisan akarom megcsinálni, akkor nem sokkal kevesebb az anyagköltsége mintha a fent 
említett kollektort megvásárolom, és a megtakarított időről nem is beszélve amit a barkácsolással 
eltöltöttem volna. Így is rengeteg időt töltöttem a felszerelésével és beüzemelésével. 

Egy 2x0,8m-es sörkollektorhoz több mint 100db fél literes sörösdobozra lesz szükséged. Számold csak 
ki! (Egy sörösdoboz mérete kb.: 17x6,5cm).

A kollektor elhelyezkedése, tájolása

A kollektort a tetőre szereltem. D-K-i tájolással, a dőlésszögét pedig adta a tető ami kb. 45 fok. Így ha süt 
a nap akkor még decemberben is kb. reggel 8 órától délután 2 óráig rásüt.

A kollektor felszerelése

A kollektor felszerelése az amit az eladók gyakran leegyszerűsítenek a végtelenségig, mivel ő csak el 
akarja adni. Meg lehet persze oldani de azért nem olyan egyszerű a dolog ha nincsenek gyári szerelő 
készletek. Én hullámos betoncserépre tettem fel a kollektorokat ezért kellett alá egy erős ámde könnyű és 
időtálló tartókeretet csinálnom. Erre a célra egy alumínium 30x30mm-es profilt választottam mivel az 
könnyű időtálló és mégis nagyon erős. (Nevezzük csillag profilnak.) A jobb beazonosíthatóság kedvéért 

mellékelek egy képet róla.  Ez azért is volt nagyon jó választás mert darabokban tudtam 
felvinni a tetőre és a tetőn egyszerűen csavarozással össze tudtam szerelni. Nem kellett a tetőn hegeszteni 
vagy nagy méretű nehéz kereteket rángatni fel a tetőre. Ez a csillag profilt egyébként a Metalloglobus-nál 
szereztem be és Rittal sarokelemekkel, négyszöganyával és 6-os imbuszcsavarokkal rögzítettem azokat 
egymáshoz. A keret tetőhöz való rögzítését két módszerrel oldottam meg. A keret alsó részénél két darab 
aluminium lemezből vágott és hajlított Z-alakú idommal rögzítettem a tetőlécekhez a melléklet ábra 

szerint.  Ezután négy helyen 6-os menetes szárral 
rögzítettem a keretet a tetőhöz úgy hogy azok gerendán menjenek keresztül és a tető belső oldalán a 
gerendákhoz nagy vas alátétekkel huzattam oda. Így már volt egy erős keretem amin akár járkálni is 
lehetett a tetőn. A neheze csak ezután következett, hogy a két kollektornak 4db 100mm átmérőjű lukat 



kellett fúrni a hullámos betoncserépbe úgy hogy azok pontosan a légkollektorok csőcsonkjaihoz essenek 
és ne keresztezzenek se gerendát se tetőlécet. Ez némi számolgatást igényelt még a tartókeret felszerelése 
előtt. 

A betoncserépbe való fúrás nem kezdő barkácsolóknak ajánlott feladat. Én a következő módon oldottam 
meg; 103mm-es vidia körmaróval óvatosan (ütvefúró nélkül) feljelöltem a cserepekre a kívánt lukak 
helyét. Majd 5-ös fúróval szintén ütvefúrás nélkül a kijelölt kör mentén, egymáshoz közel átfúrtam a 
cserepet. (A fúrószárat sűrün kell hűteni). Ezután a lukakat az előbb már használt 103-as körmaróval 
összeszakítottam. (Egy cserepet még így is eltörtem pedig elég óvatosan fúrtam). 

Ezután a kifúrt lukakba egy-egy 100-as légtechnikai csövet tettem. (Ez egy műanyag cső amit a 
páraelszívók kivezetéseihez is szoktak használni). A csöveket körbe bitumenes tömítővel tömítettem (pl: 
Mester Zsindely ragasztó tömítő). A csövet úgy tettem be hogy a tető belső oldalán túlnyúljon a 
szigetelésen, kívül pedig kb a felkerülő napkollektor aljáig érjen.

Ezt a műveletet követte a kollektorok kiemelése a tetőre ami legalább két emberes feladat. Mindenkinek 
csak sok sikert kívánhatok hozzá. Én a tetősíkablakon tettem ki a kollektort és léptettem el a helyéig. 
Természetesen nem egyedül.

Egy móricka ábrát mellékelek az általam gyártott tartóról: 

A kollektor becsövezése

A becsövezés viszonylag egyszerűen ment. mint a lenti fényképekből is látszik a napkollektor szívóágára 
két darab 100-as alumínium légtechnikai csövet tettem ami a plafonon a két darab szellőzőrácsaban és 
visszacsapó szelepben végződött. a nyomó ágat viszont közösítettem (jobbhíján egy 110-es 
szenyvízcsőhöz kapható Y toldó elemmel) és 125-ös alumínium csövön vittem végig a padláson majd 
mielőtt a lakótérbe lehoztam volna egy ehhez illeszkedő lapos műanyag légtechnikai csőbe vezettem. Ezt 
a lapos csövet hoztam le a lakótérbe is ahol körbe is lambériáztam hogy azért valahogy ki is nézzen. 

Ventinlátort szintén a csőrendszerbe a 125-ös közösített részre helyeztem el. Ezzel azonban újabb 
problémába ütköztem. Szerettem volna úgy kialakítani a rendszert hogy a jövőben könnyen átalakítható 
legyen 12V-ra. Ez két okból volt fontos. Az első hogy áramszünet esetén akkumulátorról tudjam 
üzemeltetni, a másik pedig hogy a jövőben tervezem hogy napelemmel hajtanám meg a ventilátort. Azon 
kívül hogy ne a lakótérben brummogjon nekem a ventilátor mindenképp szerettem volna egy 
csőventilátor. 12V-os csőventilátort azonban sehol nem találtam. Igyhát építettem egyet majd még egyet. 
Ezek a ventilátorok viszonylag csendesek golyóscsapágyasok és kb 180m3/h a szállításuk. Az alábbi 
képsorokból megláthatod hogy hogyan csináltam.
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Az előre nem várt kellemetlenségek

Amiről egyik légkollektoros weblapon sem lehet olvasni, az engem is a beszerelés után, a nagy 
izgalommal várt kipróbálás után hidegzuhanyként ért. A kollektorból a lakásba befújt levegő enyhén 
szólva is büdös volt. Higító, oldószer, égett műanyag vagy fogalmam sincs hogy mi lehetett de 
egyértelműen a kollektor belsejéből jött és minél melegebb volt a kollektor annál büdösebb volt a 
kiáramló levegő. Ennek a megoldása nem várt plusz költségekkel járt. Vettem egy aktív szénszűrőt amit 
bedobozoltam egy hőszigetelő dobozba és beépítettem a 125-ös nyomó oldali (közösített) 
csőrendszerembe. Majd a csőrendszerbe újabb ventilátort szereltem be mivel a szénszűrő hatalmas 
folytást jelent, így most a szűrő előtt is és után is van egy-egy ventilátor hogy át tudják nyomni a levegőt 
a szűrőn. Azt hogy a beépített szénszűrő milyen hőveszteséget jelent azt megbecsülni sem merem. Hogy 
valaha elmúlik-e a kollektorból jövő irdatlan bűz arról fogalmam sincs. De legközelebb már biztos 
figyelnék erre a kritériumra is. 

2010-ben:

Egy hasonló cipőben járó emailező segítségével sikerült megtalálni a bűz forrását. Sajnos a kollektor 
szerencsétlen gyári kialakítása miatt a benne lévő polisztirol szigetelő a nyári melegben úgy felmelegszik 
hogy megolvad és a mérgező gáza a légcsatornába kerül. Írtam a gyártónak is hogy mi erről a véleménye? 
Várom a válaszát. Az emailező úr aki felfelhívta a figyelmem a fatális hibára ő a saját kollektorait már le 
is szerelte. Köszönöm neki az észrevételt. A szlovák gyártó válaszát pedig nagyon várom. 

A rendszer teljes költsége

A teljes kollektor rendszer, ami nálam 2db kollektorból egy tetőszerelő készletből, csövekből, 
ventilátorokból, termosztátból, csőszigetelésből, szellőző rácsokból áll, kb 250-300 ezer forintba került. 
Amiből maga a kollektor csak 150 000 Ft volt a többi az a járulékos anyagköltség. Munkadíjat nem 
tartalmaz a fenti ár mivel magam szereltem a teljes rendszert.

Mekkora helyiség befűtéséhez elég egy tábla?

Tapasztalatom szerint úgy lehet okoskodni hogy annyit segít egy légkollektor a fűtésbe mintha a kollektor 
felületével megegyező ablakot tudnál még nyitni a helyiségre, amely ablak nagyon jó hőszigetelésű. 
Amiket szakértők és eladók tollaiból olvashatsz hogy egy kb. 1,5 m 2 -es tábla 30-40 m 2 -es jól szigetelt 
helyiség befűtésére elég, ezzel egyet tudok érteni azzal a kiegészítéssel hogy abban az időszakban amikor 
süt a nap.

A megtakarítás forintosítva

Ide inkább beszúrnék két grafikont amelyek a gázfogyasztásomat mutatják az elmúlt évek során. A 
légkollektort 2009 augusztusában szereltem be. Ebből mindenki láthatja majd a gázfogyasztást előtte és 
utána és mindenki kiszámolhatja magának hogy megéri-e. Természetesen tisztában vagyok vele hogy az 
időjárás sem egyforma minden évben de igérem hogyha időm engedi frissíteni fogom az alábbi 
táblázatokat és akkor hosszabb időkre láthatók lesznek a trendek amiken már esetleg kiszűrhetők lesznek 
az időjárásbeli különbségek. 



Megjegyzés: Az éves fogyasztásban a 2009-es csökkenést annak tulajdonítom hogy 2008 szeptemberében 
programozható termosztátot szereltem be a gázcirkóhoz.

Megérte?

Azt hogy megérte-e nagyon nehéz eldönteni mert a dolog nagyon sok változós. Ha az érdekel hogy 
forintosítva a beruházási költség a megspórolt energiaköltségből mikor jön vissza akkor az a gyanum 
hogy csak egy jó játék volt és jobban jártam volna ha ezt a pénzt a bankba teszem. De a dolog nem ilyen 
egyszerű mivel a beszerelése közben nagyon sok tapasztalatra tettem szert amit itt le tudok írni és talán 
valakinek hasznára válik. Azon kívül arra szoktam még gondolni hogy egy ingatlan értékét növeli ha 
abban napkollektoros rendszer van. Vagy ha az értékét nem is növeli de az eladhatóságátbiztos könnyíti, 
így arra szoktam gondolni hogy ha máskor nem amikor eladom a lakást majd megtérül a befektetésem.

Fényképek:
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Összegzés 2009:

Természetesen senkit sem akarok lebeszélni egy légkollektoros rendszer beszereléséről a lakásába mert 
számtalan előnye van. Ingyen energia amikor süt a nap. Teljesen tiszta energia ami kicsit sem szennyezi a 
környezetet. Mindenkép növeli az ingatlan értékét is egy ilyen rendszer. Csak csodákat nem szabad tőle 
várni és a beszerelés előtt érdemes alaposan megfontolni mint minden nagyértékű beruházást. Ha viszont 
nyaralóra ideiglenesen lakott épületre szeretnéd akkor szerintem sokkal jobban megéri, mivel ott 
alacsonyabb hőmérséklet is elegendő, ezér több lehet az üzemórák száma. 

Összegzés 2010.06:

Sajnos továbbra is benn kell hagynom a rendszerben a szénszűrőt mivel a bűz nem csökkent az elmúlt egy 
év alatt.

A 2009/2010-es év tele nagyon kemény és hosszú volt (még májusban bőven fűtöttünk) a 
gázfogyasztásom viszont nem volt nagyobb mint az előző évben. Ezt egyértelműen a légkollektornak 
tudom be. Érzésem szerint kb. 10%-os megtakarítást jelenthet. Ha a szénszűrő nem lenne a rendszer része 
akkor biztos hogy ennél nagyobb lehetne a megtakarítás, de sajnos annélkül teljesen használhatatlan. 

Összegzés 2010.07:

Egy hasonló cipőben járó emailező segítségével sikerült megtalálni a bűz forrását. Sajnos a 
kollektor szerencsétlen gyári kialakítása miatt a benne lévő polisztirol szigetelő a nyári 
napsütéses melegben úgy felmelegszik hogy megolvad és a mérgező gáza a légcsatornába 
kerül. Írtam a gyártónak is hogy mi erről a véleménye? Várom a válaszát. Az emailező úr aki 
felfelhívta a figyelmem a fatális hibára ő a saját kollektorait már le is szerelte. Köszönöm neki az 
észrevételt. A szlovák gyártó válaszát pedig nagyon várom. 


