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ÉPÜLETGÉPÉSZET



A brikettálás olyan folyamat, amely során bizonyos 
típusú anyagok térfogata nagy nyomás alatt csökken, 
így a brikettált tüzelőanyag �zikai jellemzői – 
elsősorban csomagolási, szállítási, tovább történő 
feldolgozási és felhasználási szempontból – előnyösen 
változnak.  A növényi eredetű anyagok brikettálása, 
préselése esetén a magas hőmérsékleten megolvadó 
lignintartalom biztosítja az elkészült brikett 
tüzelőanyag szilárdságát.
A brikettálásra szánt alapanyagot megfelelő 
előkészítéssel (szükség esetén aprítással és szárítással) 
kell feldolgozásra alkalmassá tenni. Természetesen a 
darálási és szárítási fázis csak akkor szükséges, ha az 
alapanyag nem a kívánt nedvességtartományban van, 

illetve a mérete nem megfelelő. Egyes anyagfajták 
esetén a darálás szükségtelen. A megfelelő brikettálási 
folyamathoz az ajánlott nedvességtartalom 6 és 16% 
közötti. A stabil, megbízható termékminőséghez a 10 – 
14%-os tartomány az optimális. Az így előkészített 
anyag a tárlósilókba kerül, majd onnan csigás szállítás-
sal vagy felső adagolással kerülhet tovább a brikettáló 
berendezéshez. Az anyagok préselése közben 
jelentősen megnövekvő hőmérséklet hatására az 
alapanyagok különböző kötőanyagokat szabadítanak 
fel. A brikettálási folyamat sikere érdekében az alapan-
yagok nedvességtartalmának legalább 6%-osnak kell 
lennie. A magas hőmérséklettel az anyagban található 
nedvesség elpárolgása is együtt jár. A kész brikett 

tüzelőanyagokat speciális csomagoló-, fóliázó géppel 
készítik elő a szállításra, illetve további tárolásra. A 
kisebb csomagolási egységeket raklapra helyezve, 
majd megfelelően rögzítve tehetjük alkalmassá a 
tárolásra vagy kiszállításra.
A csigás préssel gyártott brikett formája a négyzet 
alapú hasábtól a kör alapúig változik. Több méretben 
kapható, tetszőlegesen választhatunk a 15 – 30 cm 
hosszúságú brikettek között. Átlagos sűrűsége 1,2 – 
1,4 g/cm3 , ezért szinte nem is morzsolódik, inkább 
csak törhető. Raklapos és zsákos kiszerelésben 
egyaránt kapható.

A BRIKETTÁLÁS MINT FOLYAMAT,
A BRIKETT MINT FŰTŐANYAG
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Néhány évvel ezelőtt a a tüzelőanyagként használt 
brikett fogalma egyenlő volt a keményfa brikettel, 
esetleg a szénbrikettel. Napjainkban egyre jobban 
kezd alternatívaként elterjedni az erre a célra kikísér-
letezett energia növények (energiafű, energianád, 
stb.), valamint egyéb, főleg mezőgazdaságban 
keletkező hulladék (szalma, kukoricaszár, 
napraforgószár, napraforgóhéj, szőlővessző, kukorica-
csutka, nád, stb) alapanyagként történő felhasználása. 

Ezen anyagokból készült brikettek tökéletesen 
alkalmasak a fa alapanyagból készült brikett 
kiváltására. Az említett alapanyagokból készült 
brikettre általában jellemző, hogy a keményfa 
briketthez viszonyítva kismértékben alacsonyabb a 
fűtőérték (15-17 MJ/kg), ugyanakkor magasabb a 
hamutartalom (8%<). Ezen hátrányos tulajdonságokat 
az alacsony beszerzési árak kompenzálják. Azonban a 
napraforgóhéj kivételt jelent mindegyik közül, ugyanis 
az olajtartalma miatt a belőle készült brikett fűtőértéke 
eléri a 20 MJ/kg-ot, ugyanakkor a hamutartalom nem 
több 2-3 %-nál. Két hátrányos tulajdonságát szokták 
említeni, az egyik a használat során tapasztal-
ható kellemetlen illat (bár egyesek számára 
kifejezetten kedvelt), a másik pedig a 
tüzelőberendezés elkormozódása, illetve 
elkátrányosodása. Az előbbit inkább 
előnyének kell tulajdonítani (a pb gázt és a 
földgázt is mesterségesen szagosítják), hiszen 
a tüzelés során a fűtött helyiségben nem 
szabad égésterméknek kiszivárogni, tehát ha 
valaki a használat során érzi az illatot, akkor a 
fűtési rendszerében keresse a hibát. Ugyancsak 
a tüzelőberendezés hibájára utalhat a korom 
vagy kátrány képződése is, hiszen mindkét 
anyag a tökéletlen égés terméke, ez pedig a 
kevés levegő mennyiségre utal.  A használa-
tánál fokozottan �gyelni kell a mértékletessé-
gre. A magas fűtőérték és az olajtartalom miatt 

a begyújtást követően, a gyors gázosodás miatt a 
túlzott mértékű tüzelőanyag használat intenzív 
hőhatást eredményezhet, amely károsíthatja a tüzelő 
berendezést. Célszerű kevesebb mennyiséggel 
kezdeni a brikett használatát, fokozatosan emelve az 
adagmennyiséget, így megtalálva az optimális 
fogyasztást. Így elkerülhetjük azt is, hogy az egyébként 
jó műszaki állapotban lévő tüzelőberendezésünket 
elszennyezzük azzal, hogy a túlmelegedő 
berendezésünket megóvandó, levegő elvétellel 
csökkentjük az égés intenzitását így okozva oxigén 
hiányt és tökéletlen égést, ami a már fent említett 
lerakódásokat okozhatja. De természetesen a 
gázosodás befejeződését követően - amikor már csak 
kékes lánggal pislákol a tűz - célszerű ez esetben is 
minimálisra csökkenteni a levegő mennyiségét, az 
égési idő meghosszabbítva, ennek eredményeként a 
hatásfokot javítva.
Összefoglalva a napraforgóhéj brikett előnyeit, 
elmondható, hogy ár-érték arányban jelen pillanatban 
az egyik legjobbnak mondható a brikettek közül. A 
napraforgóhéj előállításából következően a belőle 
készült brikett homogén, tiszta, megbízható, 
használata hosszabbtávra tervezhető. 
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Mindenki szeretné megtudni, mi történik üzleté-
ben / otthonában, mialatt távol van. Ma már ez 
könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben, 
kényelmesebben – sőt olcsóbban megoldható, 
mint gondolnánk.
Az elmúlt évek információ technológiai fejleszté-
seinek eredményeként ma már alap, hogy a 
kameráinak képeit nem csak laptopról, de egy, az 
internethez csatlakoztatható okostelefonról is 
elérheti. 3-4 kattintással 4 kameraképet is láthat a 
mobil telefon kijelzőjén, hallgathatja az ott 
elhangzottakat, sőt oda is szólhat a helyszínre a 
saját hangjával. Másik mozgatórugó a video 
biztonsági rendszer kiépítésére az, hogy bizonyo-
sak legyünk egyes történések személyei, 
időpontja, tárgyaival kapcsolatban. Ki ne járt 
volna már úgy, hogy sejtette, mondhatni tudni 
vélte, ki karcolta meg az autóját, ki festett trágár 
szavakat a kerítésére, helyezte át máshova a 
fűnyíróját, …, aztán kiderült, hogy a „gyanusított” 
ártatlan, és egy egészen más személy követte el a 
dolgot.

 

A bizonyosság igénye is erős motiváció egy ilyen 
rendszer beszerzését illetően. Korábbi években 3 
dolog is visszatartotta a valós igénnyel 
rendelkező fogyasztókat a video meg�gyelő 
rendszerek beszerzésétől : 

1. alacsony felbontásuk, melynél nehézségekbe 
ütközött a felismerhetőség
2. magas szintű, speciális szakmai tudás szüksé-
geltetett a telepítéshez
3. relative magas ár 

Tavaly nyáron indult, és még ma is tart az a 
forradalom, melynek köszönhetően a MegaPixel 
felbontású kamerák és a képüket rögzítő beren-
dezések tömegesen jelennek meg a piacon.
Az elmúlt 20-22 évben használt legjobb „analóg” 
kamerák felbontása max. 0,55 MegaPixel. Az 
ennek kétszeresét tudó 1 MP IP kamera már HD 
minőség. A FULL HD kamera pedig akár 30 
méterről is felismerhetően rögzít egy személyt, 
mivel nagyítható a kép bármely részlete.
A Plug & Play elv megérkezett a biztonságtech-
nikába is. Leegyszerűsített berendezések, kábelek 
gyárilag előre gyártva, a végén a csatlakozó, 
beépített switch. Az ilyen rendszert csak össze 
kell dugni, bekapcsolni, és 3 perc elteltével látjuk 
a képeket. Az IT hálózati ismereteket sok helyen 
oktatják már középiskolában is. Így sok embernek 
van ismerőse-rokona, aki nem fél egy ilyen kis 
rendszert összerakni. Egy jó analóg kamera áránál 
olcsóbb egy alsó kategóriás 1 MP IP kamera. Egy 8 
db FULL HD kamera rögzítésére alkalmas beren-
dezés alig 3e Ft-tal drágább, mint a 8 db 
mindössze 0,5 MP kép rögzítésére képes analóg 
társa. 

Video biztonságtechnikai egyszeregy
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Ha gondolkodik video meg�gyelő kiépítésé-
ben, az alábbi kérdésekre kell válaszolnia :

- A kamerák kiválasztása során először 
azt kell eldönteni, hogy külteret vagy belteret 
szeretnénk meg�gyelni. Kültérben lényeges 
kérdés, hogy éjjeli sötétben milyen messze kell 
látnunk. 
- Fontos a felbontás a kiértékelhetőség 
szempontjából. Érdemes várni inkább 1-2 
hónapot, hogy a MegaPixel kamerára meglegyen 
a pénz, mintsem megvenni most, azonnal a 
legolcsóbb kamerát, aztán verni a fejünket a 
falba, hogy mennyi pénzt dobtunk ki, mert alig 
drágábban lett volna egy jó video rendszerünk.

- Ne felejtsük el, hogy a kamera egy adott 
irányból néz egy területet. Az elkövető a testével 
el tudja takarni magát a kamerától. Amennyiben 
ezt el szeretné kerülni, 2 db kamera egymással 
szemben való telepítése szükséges. 
- Digitális video rögzítő választását a 
felszerelni kívánt összes kamera határozza meg. 
Ha 3 éven belül tervezzük a kamera szám 
bővítését, célszerű a végleges rendszer mennyi-
ségéhez való képrögzítő megvásárlása. Amennyi-
ben 1-4 kamera elegendő, vásároljuk a 4 
csatornás rögzítőt. Ha 5-8 db kamerát tervezünk a 
teljesen kiépítés végére, úgy a 8 csatornás rögzítő 
megvásárlása javasolt. 
- A képrögzítők beállíthatók úgy, hogy 
csak a monitoron kijelölt képterületen levő 
mozgás esetén történjen rögzítés. Ebben az 
esetben amikor nincs mozgás, nem fogyasztja a 
tárterületet. Természetesen beállítható úgy is, 

hogy éjjel-nappal folyamatosan rögzít mindent. 
Mozgás érzékelés esetén több hét is lehet a tárolt 
idő.
- Ha volt egy esemény, könnyen vissza 
tudjuk játszani, a lejátszást bárhol megállíthatjuk, 
bármely kiválasztott kép részletbe belenagyítha-
tunk. Rendőrség, Bíróság számára kimenthetjük 
az eseményeket. Egy tartozék szoftver segítsé-
gével bármelyik számítógépen lejátszható a 
mentés. 
- A video rendszerhez monitort csak 
ritkán szoktak telepíteni. Általában egy internetre 
kötött számítógépről, vagy mobil telefonról nézik 
vissza az eseményeket. Ha szeretnénk a boltban 
mutatni az ügyfeleknek a képeket, bármely TV 
vagy számítógép monitor alkalmas a képek 
megjelenítésére.
- Amennyiben Önnek több telephelyen is 
van videó rendszere, képesek vagyunk 1 központi 
szoftverben összegyűjteni, megjeleníteni, 
rögzíteni és visszajátszani az össze képrögzítőkön 
levő akár 4000 kamera képét.

FIGYELEM, NE HAGYJA 
MAGÁT MEGTÉVESZTENI!
Az analóg rendszerek maximális felbontása 
800TVsor, 960H (960x576, kb. 0.55MP). Valódi 
MegaPixel (1MP, 1.3MP, 2MP) felbontásra csak az 
IP HD kamerák és az IP NVR rögzítők képesek. 
Több más márka forgalmazója kínál analóg 
kamerákat, rendszereket állítólagos 1.3MP Mega-
Pixel felbontással. Azonban nem tüntetetik fel, 
hogy egy analóg rendszert kínálnak, amelynél a 
feltüntetett megapixel felbontás csak a kamera 
képérzékelőjének, chipjének virtuális értéke, 
amelyet az analóg kamera kimenete nem képes 
megjeleníteni! A valóságban ezek a megapixel-
nek mondott analóg kamerák, rendszerek is 960H 
(0.55MP) felbontást képesek megjeleníteni és 
rögzíteni.  
 



A Sec-CAM professzionális, ipari 
b i z t o n s á g t e c h n i k a i 
meg�gyelőrendszereket magánsze-
mélyek (lakások, családi házak, 
nyaralók védelmére és meg�gyelé-
séhez) vállalkozók, tulajdonosok 
(üzletek, irodák védelmére és 
meg�gyeléséhez) vásárolják. Évi 
nettó 500.000.000 Ft árbevételt 
meghaladó, 22 év biztonságtech-
nikai nagykereskedelmi, külkereske-
delmi, telepítői szakmai múlttal 
rendelkező vagyonvédelmi szakcég garantálja a 
Sec-CAM termékek minőségét, a garancia 
érvényesíthetőségét, a folyamatos jelenlétet a piacon. 
Országos viszonteladói üzlethálózattal rendelkezik a 
hazai hivatalos forgalmazó. A SEC-CAM analóg kamerák 
2 év, az IP kamerák és rögzítők 3 év teljes körű termék-
garanciával rendelkeznek. Ennek és a magas megbí-
zhatóságú termékeknek köszönhetően évente 20 000 
db biztonsági kamera és digitális videó rögzítő csatorna 
kerül értékesítésre. Közvetlen gyári kapcsolat teszi 
lehetővé, hogy a legújabb fejlesztések a világpremierrel 
egy időben elérhetővé váljanak a magyar fogyasztók 
számára is. Az érdeklődőket 32 fős szakképzett műszaki, 
telepítői, értékesítői szakember gárda fogadja, és nyújt 

folyamatos biztonságtechnikai 
műszaki háttértámogatást. A 
márkaszervizben alkatrészek is 
raktáron vannak, rövid határidővel 
vállalják a szakszerű javítást. Az 
üzembe helyezést részletes, 
szakszerű, közérthető, MAGYAR 
nyelvű telepítési leírások 
támogatják. A Sec-CAM meg�gyelő 
rendszer telepítésében - bizton-
ságtechnikai rendszer tervező 
főmérnökünk - max. 15 perces 

ingyenes távsegítséget nyújt minden Sec-CAM 
vásárlónak. Távsegítség: telefonon és interneten keresz-
tül akár TeamViewer programmal is. A webáruházban 
feltüntetett paraméterek a hazai forgalomba helyezés 
előtt minden esetben tesztelésre kerülnek, így ezek a 
valóságnak biztosan megfelelnek. Könnyen 
áttekinthető termékkínálat és komplett kamera szettek 
segítik a felhasználók választását a különböző kamera 
típusok között.  Amennyiben többet szeretne tudni a 
digitális video rögzítőkről, analóg és IP MP biztonsági 
kamerákról, látogasson el a www.seccam.hu 
webáruházba.
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