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Házi vízkezelés
Az utóbbi években egyre többen ismerkednek
meg a vízkezelés fogalmával. Erre részben az
épített vezetékes víz, valamint kertkapcsolatos
épületek esetében a fúrt víz esetében kerül
sor. A lakásokban található vezetékes víz tekintetében, a különböző reklámokban már évek
óta hirdetett kemény víz problémáját hangsúlyozzák, melynek okán a lágyítás szerepét
emelik ki. Erre a feladatra ioncserés és
vegyszeres megoldások vannak. Az ioncserés vízlágyítás a vegyszeres kezelésnél drágább, de az utóbbi években
ennek költsége jelentősen csökkent
a fogyasztók irányába. A vízlágyítás ugyanakkor tisztítással is
jár! Még mindig kevesen tudják,
tapasztalják, hogy a vezetékes
víz bizony nem tiszta víz, melyből a lebegő anyagok kiszűrése
érdekében a lágyító készülék
elé szerelt, ún. előszűrő tisztítása
során bizonyosodhatunk meg. Azok a
fogyasztók, akik kertkapcsolatos, de elsősorban családi házakban élnek, számukra a fúrt,
saját kút egy újabb alternatíva, például a vezetékes víz, szolgáltatási díj és a hozzá tartozó
csatornázási díj csökkentése érdekében.
Napjainkban mindinkább előtérbe kerül a
saját kút hasznosítása ivóvíz előállítására.
Sokan azért nem merik a saját kút vizét
használni, mert tartanak a benne levő szen�nyező vagy egészségkárosító anyagoktól.
Ezek az anyagok azonban egyszerűen vizsgálhatók és eltávolíthatók.

terén. Nem érjük el a kívánt vízminőséget, a
szükséges technológia helyett mást, rossz
alternatívát választunk.
Nincs két egyforma minőségű víz. Minden
esetben egyedi, a felhasználási helyre méretezett berendezésekre van szükség.
A vízminőségen kívül figyelembe kell venni
a család méretét és vízfelhasználási
szokásait. Például állandóan lakja-e az
épületet, vagy csak szezonálisan a család.
A leggyakoribb vízminőség javító
technológiák az alábbiakban foglalhatók össze:
- Vas-és mangánmentesítés
- Nitrátmentesítés
- Ammóniamentesítés
- Arzénmentesítés
- Vízlágyítás
- Fertőtlenítés
- Szag-és színmentesítés
- Sótartalom csökkentés
A jelenlegi vezetékes víz árakat figyelembe
véve jellemzően 2 évnél rövidebb idő alatt
megtérül a kútvíz hasznosítására fordított
befektetés.

A vezetékes víz árának töredékéért lehet
ugyanolyan vagy jobb minőségű vizet nyerni,
mint amit a vízmű szolgáltat. Azokban az
esetekben, ahol a vezetékes víz kezelése
oldható meg, a lágyítás és szűrés egészségügyi és a háztartási gépek élettartamának
növekedése esetén mérhető, vagy éppen
A vízműveknél használt nagy hatású techno- felbecsülhetetlen érték.
lógiák háztartási méretben is megvalósíthatók
és így tökéletes vízminőség érhető el.
Minden esetben a vízminőség vizsgálata előzi
meg a technológiai tervezést. A kapott eredmények ismeretében lehet megtervezni a víztisztítási technológiát. Nagyon fontos, hogy
kvalifikált szakemberrel, vállalkozással végeztessük el ezt a feladatot, mert a házilag vagy
ismeretségi körben elintézett vizsgálatok
rossz útra vezethetnek, hatékonyság, technológia

AMNIS
VÍZTECHNOLÓGIA
Kft.

Saját kútból ivóvizet!
Ivóvíz tisztító berendezések tervezése, kivitelezése

Vízlágyítás, vastalanítás, nitrátmentesítés,
ammóniamentesítés, arzénmentesítés,
ultraibolya fertőtlenítés,
fordított ozmózis
és más víztisztítási technológiák
az ország egész területén.

7694 Hosszúhetény, Fő u. 147/1.
Tel./Fax: 72/490733 □ Tel.: 70/3185611, 70/3151468
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A hőszivattyú működési elve
A hőszivattyú működési elve gyakorlatilag
megegyezik a hűtőszekrénnyel, csak technikailag “ki van fordítva”. A hűtőszekrényben
egy speciális folyadék áramlik, ami egyrészt
belül hűt, másrészt a hűtő hátoldalán, ahol
fűti a rácsot.
Fogalmazhatunk akár egy kicsit szakszerűbben is: kívül hőt ad le, belül pedig hőt vesz
fel. Ehhez a történéshez ismernünk kell azt
a fizikai jelenséget, hogy a kitáguló illetve
elpárolgó anyag hőt vesz fel környezetéből,
az összesűrített anyag pedig hőt ad le. Amikor a
szifonpatronban hirtelen lecsökken a nyomás,
akkor fagy oda az ujjunk, ha óvatlanságból
vagy puszta kíváncsiságból a betekerés közben megérintjük azt. A hűtőszekrényben ez a
jelenség belül, a hűtőtálcában játszódik le,
a felvett hő jó részét a hűtő hátoldalán végigfutó rácson adja le a készülék. A keringető motor
hozza létre a nyomás- különbséget, és szállítja el a hőt. A hőszivattyú mindezt “fordítva
produkálja”: A kertben végigvezetett tömlőben a víz felmelegszik. Ezt a hőt veszi fel a
hőcserélőn keresztül a kerengetett folyadék
az egyik oldalon, alacsony nyomáson. Ennek

a folyadéknak a hője emelkedik meg a szűk
keresztmetszetű csövön, ahol leadja ezt a hőt.
A hűtőszekrényes hasonlattal élve, a hűtőbe
vezetjük be a kerti vizet, és a hűtő hátoldalán
melegedő bordákkal fűtjük a lakást. A folyamat
értelemszerűen megfordítható, a nyári rekkenő
melegben a lakásban veszi fel a hőt a folyadék, és a föld alatti tömlőn adja le azt, a vakondok legnagyobb örömére. A hőszivattyúhoz
hasonlóan kevésbé ismert (hűtési) rendszer az
abszorpciós hűtés, ahol akár hulladékhővel is
működtethető a hűtőberendezés.
A hőszivattyúk típusai

•
•
•
•

Levegőből - fűtött levegő típus
Levegőből - fűtött víz típus (Levegőhő)
Vízből - fűtött víz típus (Talajszonda, Talaj
kollektor, Masszív hőelnyelő, Kútvíz (talajvíz)
Vízből - fűtött levegő típus

Ezek első ránézésre úgy néznek ki,
mint egy kínai horoszkóp, pedig a hőszivattyúk különböző közegek közötti
hőátadásait jelentik. A hőfelvétel történhet levegőből, vagy vízből. A levegőből
való hőfelvétel előnye, hogy nem igényel akkora befektetést, mint a vízből
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hőmérséklete évszaktól függetlenül állandó.
Ezzel a megoldással kinyerhető maximum vízhőmérséklet 55 °C.
Ebből a hőfokplafonból következően a hőszivattyúhoz
• padlófűtést és falfűtést érdemes társítani,
• meglevő fűtés esetén a radiátorok
számát kell megemelni,
• meglevő fűtés esetén és/vagy rásegítő
fűtést kell alkalmazni,
• a fan coil rendszerű (átszellőzetetős)
fűtésnek is érdemes utánanézni.

való hőfelvétel, hátránya egyrészt, hogy a
levegő rossz hőfelvevő képességének “köszönhetően” nagy mennyiségű légátmozgatást
igényel (nem igazán hangtalan), másrészt,
hogy a levegő hőmérséklet csökkenésével
együtt csökken a fűtőteljesítménye. Igazán
pech, de a környezeti hőmérséklet csökkenése
télen a leginkább jellemző, amikor voltaképpen
fűteni szeretnénk. A hőszivattyú sem képes
csodákra, így megeshet, hogy szemernyi hőt
sem sikerül kitermelnie az alacsony környezeti
hőmérsékletből, ezért fűtés nélkül is maradhatunk. A jelenleg forgalomban levő legjobb
hűtőközeggel is -15 °C-ig van esélyünk a levegőből hő kinyerésére. Néhány speciális esetben
ennek ellenére megéri alkalmazni, például
hulladékhő hasznosítása esetén, ezen belül pedig
például a lakásból távozó elhasznált levegőből is
visszanyerhetjük a belegyilkolt energiát. Ez a
megoldás elsősorban középülteknél divatos
gépészeti, fűtéstechnikai megoldás abban az esetben, ha gazdaságos üzemeltetésre törekszenek.
Amennyiben a víz a hőleadó közeg, egyszerűsödik a helyzet. Persze hátrány, hogy költségesebb, mint a levegő felhasználása, de
egy jól kiépített szondás rendszernél a víz

COP
A rendszer hatékonyságát az ún. munkaszámmal
(COP=Coefficient of performance) jellemezhetjük, ami azt mutatja meg, hogy a hőszivattyú
által leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa a működtetéshez felhasznált hajtási
teljesítménynek. Ez az érték természetesen
az üzemelési körülményekkel együtt változhat.
Ha például a fenti példát alapul véve a COP
4.4, és a szükséges fűtési teljesítmény 10 kW,
akkor a bevitt villamos energiafogyasztás
(10 / 4.4) 2,27 kW körül várható.
SPF
Az SPF (seasonal performance factor ) szám
a COP egész évre levetített korrekciós értéke. A COP-vel a hőszivattyú ideális
hatásfokát lehet kiszámítani, míg az SPF
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egy kissé „kritikusabb” érték. Ebbe bele kell
számolni az évszakos változásokkal hűlő és
melegedő talaj COP-t befolyásoló értékeit, így
talajhő évszakos változása, a hűtési/fűtési igények évszakos váltakozásait, illetve például a
jégtelenítési fázisokat is. Az SPF voltaképpen
a hagyományos fűtési rendszrek (pl. bojler) és a
hőszivattyúk összehasonlítását teszi lehetővé.
Talajkollektor méretezése hőszivattyúhoz
Az adott talajtípus ismeretében és az elvárt
fűtési teljesítmény és COP alapján lehet kalkulálni a szükséges talajkollektor-cső men�nyiségét és a hőmennyiség kinyeréséhez
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séget. Ezen értékhez tartozó talajkollektor-cső
várható hossz esetünkben ez úgy 1100 m-re
jön ki.Ez természetesen függ a talajkollektor
típusától, a cső átmérőjétől, anyagától, meg
még pár hasonló apróságtól.

Hatásfok
A fűtési rendszerek hatékonyságán azt a
viszonyszámot értjük, amely megmutatja,
hogy a rendszerbe juttatott egységnyi energiából mekkora rész hasznosul. A hagyományos
rendszerekben ezt nevezik hatásfoknak.
Elméleti maximális értéke 100%. A hőszivattyús
rendszerek hatékonysági tényezője villamos
hálózati szempontból többszörösen meghaladja a 100%-ot, azaz a kompresszort meghajtó
1k W-os energia 3-4, kedvező esetben 7 kW
hőenergiát termel.
A hatékonysági tényező értéke alapvetően
függ a környezeti energiaforrás (talaj, talajvíz,
levegő) hőmérsékletétől és az elérendő hőfok
különbségétől. Minél kisebb ez a hő különbség, annál nagyobb a hatékonysági tényező.
Meg kell azonban jegyezni, hogy még -5 °C-os
hőmérsékletű levegőből is 1 kW villamos energiával 2.5-3 kW hőenergiát lehet előállítani.
Az Ausztriában működő hőszivattyúk 25%-a
szükséges telekméretet. A talajkollektor a levegőből vonja el a fűtéshez szükséges
méretezését szakemberek végzik táblázat energiát.
segítségével, lelkes amatőrök azonban az
interneten is rálelhetnek. A hivatkozott táblázat
alapján lehet a SPF tényező segítségével
kiszámolni, hogy a várt fűtési teljesítményhez
mekkora hőmennyiséget szükséges kisajtolnunk a talajból. Ha például 15 kW fűtési energiát
igényel házunk, és az SPF 3.5 környékén van, akkor a fűtéshez a talajból kb. 10.7 kW-ot kell kinyernünk. Ez alapján a táblázat megadja, hogy
ebben az esetben a talajunk hővezető képessége közepes (20 W/m2), és megkeresve az ide
tartozó értéket, az 550 m2-t, megkapjuk, hogy
gazdaságosan 550 m2-en tudjuk talajszondával kitermelni a nekünk szükséges hőmennyi-
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Videomegfigyelő rendszerek napjainkban
A legtöbbeknek talán a videomegfigyelő rendszer
hallatán a filmekben látható hihetetlen megoldások juthatnak eszükbe, ahol a tükröződő
felületről nagyítják fel az elkövető óráját, hogy a
nem kívánt esemény mikor is történt. A jelenlegi
helyzet azonban még
nem itt jár, akármen�nyire is közeledünk
felé, helyette inkább
a rendszer óráját állítják be pontosan.
Ez persze nem azt
jelenti, hogy megfelelő szakértelemmel ne lehetne jó rendszert telepíteni. Fontos kiemelni,
hogy minden esetben kérjük ki szakember
véleményét, aki természetesen a mi igényeink
alapján az Ő szakértelmével alakítja ki majdani
videos rendszerünket, hogy az a lehető legnagyobb elkövetői kockázatot
jelentse, hiszen a rendszer
fő célja az azonosítás.
Videos rendszerünk lehet
preventív jellegű, feltűnően szerelt látványos, elrettentő, de akár tartalmazhat
rejtett megoldásokat is, amit pont láthatatlan mivolta tesz eredményessé.
Napjainkban már mind külalakban – beltéri,
kültéri, infrás, dóm, bullet, boksz, varifokális…
kamera, még kiigazodni is nehéz –, mind szolgáltatásban – fekete-fehér, színes, éjjel fekete-fehér, nappal színes, …kamera- , árban igen
széles skáláját találjuk meg a videos rendszereknek, kameráknak. Minden esetben meg kell
találnunk a számunkra ár-érték arányban elfogadható eszközöket, de talán többségünk nem
olyan gazdag, hogy a legolcsóbbat vegye.
Általánosságban elmondható, hogy egy hagyományos rendszer öt elemből épül fel, nem
számolva a kisebb-nagyobb kiegészítőket:
1. optika – 2. kamera – 3. átviteli közeg (ami
lehet kábel, rádió stb.) – 4. rögzítő berendezés
Riarex Kft.
1089 Bp., Korányi Sándor u. 30.
Tel.: 299-0500
E-mail: info@riarex.hu
Honlap: www.riarex.hu

(Digitális Video Rekorder) 5. és valamilyen képi
megjelenítő (pl.: monitor) természetesen nem
feledkezhetünk meg a szükséges feszültségforrásokról sem.
Nehéz a videos
rendszer elemeiről röviden beszélni,
láthatóan erről többen már
könyveket írtak. Ami biztos,
hogy rendszerünk akkor működik
megbízhatóan, ha annak minden eleme egymással tökéletes összhangban van. Így például
már az optika kiválasztása is fontos dolog, aminél figyelembe kell venni a megfigyelendő terület vagy tárgy távolságát, méretét annak megvilágítását, fényváltozását... Nem feltétlenül jó,
ha kameránk mindent „lát”, mivel egy esetleges
nem kívánt eseménykor az nem lesz értékelhető, azonosításra alkalmatlan
kép esetén pedig felmerülhet mindenkiben, hogy a
rendszere kidobott pénz volt.
Rendszerünk minden eleme
számos paraméterrel rendelkezik, amit felsorolni is hosszú
lenne, nem beszélve azokról
a terminológiákról, aminek jelentése sok
szakmabelinek is fejtörést okoz.
Napjaink rendszereinek nagy előnye a távoli
elérés, amit számos digitális rögzítő támogat
az internet segítségével, így a világ bármely
pontjáról ránézhetünk féltett értékeinkre, vagy
akár alkalmazottaink tevékenységére, de akár
integrálhatjuk behatolás-jelző rendszerünkkel,
hogy riasztási eseménykor több képet esetleg
nagyobb felbontással rögzítsen,
háttértár kapacitást spórolva
ezzel a mindennapokban.
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Kéménybélelések tüzelőberendezésekhez
A kéménybélelés módját és anyagát alapvetően
az határozza meg, hogy milyen típusú tüzelőberendezést működtetünk. A szinte egyeduralkodó gáztüzelő berendezéseinkhez az égéstermék-elvezető kéményt alumíniummal,
acéllal és egy speciális magyar találmánnyal
bélelhetjük ki. Mikor mit használjunk? A tüzelőberendezések működése során keletkezett égésterméket többfajta módon és kéményrendszerrel

vezethetjük a szabadba. A kéménybélelést
több tényező határozza meg: a tüzelőberendezés működési elve; a tüzelőanyag, amivel
fűtünk; a kályha vagy kazán fajtája, típusa,
hőteljesítménye; a távozó füstgáz, égéstermék hőmérséklete. A korszerű kéménynek
(kéménybélelésnek) számos jó tulajdonsággal
kell rendelkeznie: a modern fűtési technológiának megfelelő, tűzbiztos, füsttömör, hőszigetelt, saválló, hosszú élettartamú, ha kell
koromkiégetésnek ellenálló, nedvességre
érzéketlen, hogy elkerüljük a belső lecsapódás során keletkezett kondenzátum okozta átnedvesedést és az ebből eredő állagromlást.
Az ilyen kémény, kéménybélelés évtizedeken
át megbízhatóan fog működni.

Gáztüzeléses készülékek
Alapvetően vegyes és gáztüzeléses készülékeket használ a lakosság. A kisméretű tömör
téglából falazott béleletlen kémények ma már
csak vegyes tüzelésű kazánok, fatüzelésű
cserépkályhák és kandallók esetén jöhetnek
számításba. Az egyeduralkodóvá váló gáztüzelő berendezések égéstermék-elvezetéséhez a meglévő falazott kéményeket fém
anyagú vagy műanyagból készült béléscsővel
kell kibélelni. A kéményrendszernek Építőipari
Műszaki Engedéllyel (ÉME) kell rendelkeznie,
amelyben meghatározzák az alkalmazási
feltételeket. A lakossági célra szolgáló gáztüzelésű berendezéseket az égéstermék-elvezetés szempontjából 3 csoportba oszthatjuk.
Az első csoportba tartoznak a nyitott égésterű,
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égéstermék elvezetés nélküli („A” típusú)
gázfogyasztó készülékek (pl. gáztűzhely, mosogató fölé szerelhető vízmelegítő). A másik
két csoportba soroljuk az égéstermék-elvezetéssel rendelkező, de a helyiség légterétől
nem független égéslevegő ellátású, kéménybe
kötött „B” típusú készülékeket (pl. kéménybe
kötött konvektorok, falra szerelt cirkó, padlón
álló kazánok); és a helyiség légterétől légellátás és égéstermék elvezetés szempontjából
hermetikusan elzárt „C” típusú készülékek (pl.
ablak alá szerelhető konvektorok, turbós és
kondenzációs kazánok).
Nyílt és zárt égésterű készülékek kéménybélelései
A „B” típusú készülékek
esetében az égéstermék a kémény huzatának hatására távozik
a szabadba. Ezeknél
a hagyományos alumínium vagy korrózióálló
acél bélelési technológiák és szerelt
kémények
használhatók, hiszen itt nincs
szükség a rendszer fokozott tömítettségének
biztosítására. Nyílt égésterű tüzelőberendezések ma már csak szigorú előírások betartása
mellett tervezhetők és építhetők. A szigorításokat a kéménybalesetekből származó balesetek számában történt ugrásszerű növekedés és az energiacsökkentésre való törekvés
miatt vezették be. Napjaink legkorszerűbb és
legjobb hatásfokkal működő tüzelőberendezései a „C” típusú zárt égésterű turbós és
kondenzációs kazánok. Itt az égéstermékelvezetésen kívül az égési levegő bevezetését
is meg kell oldanunk. Mivel a belső ventilátor
által biztosított túlnyomás hatására távozik az
égéstermék, ezért a csőelemeknek és azok
kötéseinek tömöreknek kell lenniük, valamint
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megfelelő kondenz-zárással és korrózióállósággal kell rendelkezniük. A kéményseprő
vizsgálat során ezért e zárt rendszert nyomáspróbának vetik alá.
Turbó kémények bélelése
A zárt égésterű gázkészülékeknél két kéménybélelési módszer alkalmazható. Az egyik az ún.
koaxiális rendszer, amikor a bélelt kéménybe
egy kisebb átmérőjű csövet húzunk be: a
füstgáz a kisebb átmérőjű csövön távozik, az
égéshez szükséges levegő pedig a külső csövön
áramlik a gázkészülékbe.
Előnye: a füstgáz előmelegíti az égési levegőt. Hátránya: mivel mindkét irány légáramlását
korlátozott
teljesítményű ventillátorok biztosítják, ezért hosszú
kéményekbe csak
drágább készülék
alkalmazása
lehetséges. A másik
módszer a szétválasztott rendszer,
vagyis külön égéstermék elvezető és
külön égési levegő bevezető cső alkalmazása.
Ekkor az égéstermék a bélelt kéményen keresztül távozik, míg az égési levegő beszívása
máshol történik, pl. a készülék helyiségének
kültéri falán, másik kéményen vagy szellőzőcsatornán keresztül, esetleg lichthofból.
Előnye: a beszívási út jóval rövidebb lehet
a füstgázkürtőénél, ezért kisebb ventillátorteljesítmény is elég. A szűkebb kéményeknél is
használható, ahová a dupla cső nem fér be.
Lichthofból a külső hőmérsékletnél magasabb
égési levegőt lehet nyerni. A beáramló levegő
nem hűti le a füstgázt, ezért kisebb a kondenzátum-képződés.
Hátránya: faláttörést igényel, vagy megszüntet
egy szellőzőkürtőt. Kevésbé esztétikus, mert
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a gázkészülékből induló cső elágazik, egyik a
kéménybe, másik a levegőbeszívás helyéhez
van bekötve.
Milyen bélésanyagot használjunk?
Az eddig használt bélésanyagok (alumínium,
acél) évek múltán átkorrodálhatnak a lecsapódó savak miatt, így a füst a lakótérbe szivároghat. A gáz égésekor keletkező szénmonoxid
és széndioxid színtelen, szagtalan, ezért nem
észrevehető. A szénmonoxid háromszázszor
erősebben kötődik a vér hemoglobinjához,
mint az oxigén, ezért már kis koncentrációja is
halált okoz. Magyarországon évente még mindig sokan halnak meg ilyen balesetek miatt.
Magyar kutatómérnökök ezért fejlesztették ki
a háromrétegű, hőre keményedő műanyaggal
történő kéménybélelési technológiát, amely

Bélelés
Korrózióállóság

Tartósság

jelenleg Európa jó néhány országában szabadalmaztatott eljárás. Az ún. FuranFlex anyag
üvegszállal erősített hőre keményedő műgyanta.
Erős, mint az acél, korrózió-, sav-, és lúgálló.
Tartósan ellenáll a füstgázok hőterhelésének
is. A vizsgálatok szerint gáz- és olajfűtésnél
200 °C fokos tartós, és 250 °C fokos csúcsterhelésnek vethető alá. A Furanflex anyagának
hővezető képessége kb. 750-szer rosszabb,
mint az alumíniumnak. Egyebek mellett ez
jelentősen javítja a kazán teljesítményét is.
Azoknál a tüzelőberendezéseknél, amelyek
esetében üzemszerűen kell kondenzátum keletkezésével számolni, ez a legjobb megoldás.
(Forrás: diametrus.hu)

alumínium csővel

FuranFlex-szel

acélcsővel

Gyengén sav-, és lúgálló

Savakkal szemben
nagyon jó, lúgokkal
szemben jó

Savakkal és lúgokkal
szemben jó

6-12 év

25 év gyártói garancia

12 év felett

Kör keresztmetszet

Felveszi a kémény teljes
keresztmetszetét

Kör keresztmetszet

Jó
Flexibilis cső: redőzete
miatt nagyobb
légellenállás

Nagyon jó
(teljesen sima, összefüggő
felület)

Jó
Flexibilis cső: redőzete
miatt nagyobb
légellenállás

Elhúzásos kéményekbe
csak falbontással tehető be

Elhúzásos kémények
bélelése bontás nélkül

Elhúzásos kéményekbe
csak falbontással tehető be

Rossz
(toldásoknál rések, gáz
és sav szivárog)

Tökéletes
(nincs toldás)

Jó
(toldásoknál kisebb rések,
gáz és sav szivároghat)

Hővezetés

Jó hővezető, a külső
hőmérséklet lehűti, ezért
a füstgáz lecsapódás
jelentős

Hőszigetelő,
a lecsapódás ezért
kisebb

Jó hővezető, a külső
hőmérséklet lehűti, ezért
a füstgáz lecsapódás
jelentős

Hőtágulás

Rések nőhetnek

Nincsenek rések

Rések nőhetnek

Olcsó

Drágább

Legdrágább

Hasznos
keresztmetszet
Légellenállás

Felhasználhatóság
Gáztömörség
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