
Geo Concept Kft.
2012 óta tervez, telepít és üzemeltet geotermikus rendszereket

160 befejezett projekt

2020 januárjában 25 fő alkalmazott: 4 fő tervezés

5 fő projektvezetés

12 fő kivitelezés

3 fő adminisztráció

1 fő szerviz

SmartCool Kft. - hőszivattyú szállítás és szerviz

Facility Concept Kft. - épület üzemeltetés



Magyarországon kedvező klimatikus és fúrhatósági jellemzők, 

a technológiai fejlődés és az épületekre vonatkozó szigorodó 

szabályozás (megújuló részarány) eredménye, hogy

folyamatosan nő a geotermikus fűtési/hűtési rendszerek 

aránya és száma mindenfajta épület esetében.

1. geotermikus rendszerek telepítése lakó- / iroda épületekben

2. geotermikus rendszerek telepítése épület körül / alatt



technológia fejlődése - digitalizáció

-tervezés speciális modellezéssel

-hatékony fúrási technológia (elektromos fúrógépek)

-nagybiztonságú elektrofittinges hegesztési technológia

-előregyártott, felszerelvényezett műanyag osztó-gyűjtők

-nagyhatékonyságú hőszivattyúk (inverteres hajtás)

-távfelügyeleti lehetőség (biztos működés)

-távoli adatgyűjtésből hibák lehetséges előrejelzése 



hosszútávú biztonságos és hatékony, környezetbarát 

működés > projektek jellegének változása
családi házak > kisebb technológiai rendszerek > kisebb irodaházak > 

társasházak (monovalens) > nagyobb irodaépületek (monovalens)

monovalens rendszer > épületenkénti nagyobb szondamező

biztonságos működés > szabadonálló beépítés, épület körüli 

szondamező > városi környezetben, épület alá telepített 

szondamező 



Geotermikus rendszerek lakó- és iroda épületekben



geotermikus rendszerek lakó- és iroda épületekben

tervezési szempontok lakó épületek irodaházak

HMV kérdése jelentős hőigény (30%) elhanyagolható

hűtő teljesítmény aránya 50% 100-120%

hűtés folyamatossága 4 hónap 8 hónap

hűtési energia igény aránya 25% 50-100%

passzív / aktív hűtés 60-100% minimális

talajsz rendszer méretezés fűtési igényre hűtési igényre

hőleadók felületfűtés felületfűtés / fan-coilok



talajszondák épületek körül



talajszondák épületek alatt



geotermikus szondamező épület körül vs. alatt

épület körül épület alatt

helyigény jelentős nincs

szondakiosztás kevés kötöttség limitált hely > tömbösítés

közmű ütközésvizsgálat fontos általában nem érinti

statikai egyeztetés nincs kapcsolat szükséges

osztó-gyűjtő épületen kívül pince szinten, alaplemezbe 

integráltan

épületbe való beállás oldalfalon keresztül alaplemezből

kivitelezési organizáció különválik a geotermia és az 

épület kivitelezése

szoros együttműködés, több 

lépcsőben összefüggő folyamat











épület körül
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épület alatt

MOL Campus
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épület 

alatt
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épület 

alatt
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épület 

alatt
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Hol nem lehet geotermikus rendszert épiteni

-geológiailag védett zónák

-gazdaságossági meggondolások

-műszaki/geológiai adottságok/akadályok



Köszönöm a figyelmet!


