Épületgépészek által elkövetett hibatípusok,
kérdés 1:
Ön szerint mi a hibája (energetikailag) az itt található elvi kapcsolási rajznak?
Sajnos nagyon sok
épületgépész alkalmaz ilyen kapcsolási rajzot, de Homor Miklós szerint ez nem igazán jó rajz!
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A főtıvíz áramlási útvonala a primer oldalon:
- vagy:
1 – 2 – 3 – 4 – gázkazán – 5
ha a fatüzeléső blokk nem tud ráfőteni a primer visszatérıre
- vagy:
1 – 2 – Biov – fatüzeléső blokk – Bioe – 4 – gázkazán – 5
ha a fatüzeléső blokk rá tud főteni a primer visszatérıre.
Megemlítem még, hogy néhány tervezı hıcserélıt alkalmaz a 2-3-4 rész helyén, tehát akkor nem lesz váltószelep, de energetikailag az
kb. ugyanúgy nem igazán jó, mint a fenti rajz.

a kérdést feltette: Homor Miklós épületgépész, szolár-szakértı
Most nem adunk 3 választ, mert akkor már könnyő lenne választani a válaszok közül.
Ha Ön nem magabiztos a téma helyes megítélésében, akkor javaslom, hogy vegyen részt valamelyik 1 napos Szolár I. képzésen is és
valamelyik 1 napos Szolár II. képzésen is!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utóirat Homor Miklóstól:
2012 szeptemberétıl Homor Miklós épületgépész, különlegesen képzett szolár szakértı (Székesfehérvár) elindít egy e-mail-ben feltett
szakmai kérdés-sorozatot.
Mert Homor Miklósnak az a tapasztalata és az a véleménye, hogy túl sokan vannak olyan épületgépész szakemberek, tanárok,
tervezık és kivitelezık is, és a budapestiek közül (és a híres és nagy szakmai cégek szakemberei közül) sem mindenki kivétel, akik
csak azt hiszik hogy magas színvonalon mővelik a szakmájukat, de a gyakorlati tapasztalatok alapján általában azt sem tudják hogy
milyen hibákat követnek el, mert azt sem tudják hogy mi az amit tudniuk kellene!
Ezért ebben a kérdés-sorozatban (néha hetente, néha havonta, ahogy sikerül) felteszünk olyan kérdéseket, amelyek rá akarnak
világítani a hibatípusokra. Aki akar válaszol a kérdésre, aki akar az csak magában gondolkodik el a témán, illetve mindenki azt teszi,
amit ı maga jónak lát.

Válaszok:
A már feltett kérdésre pár héten belül kiküldjük a választ is. A válaszra is úgy reagál Ön, vagy nem-reagál, ahogy jónak látja.

Hogyan kerülhet bele az Ön szakmai kérdése is az egyik e-mail-be?
Egyszerően vegye fel a kapcsolatot Homor Miklóssal, elıször mindenképpen telefonon (telefonszámok a www.homor.hu honlapon),
és a többi eldıl késıbb. Mindenesetre megemlítem, hogy a feltett kérdést mindenképpen cenzúrázzuk! Pl.:
- Nem engedünk meg olyan kérdést, amikor a kérdés részletes megfogalmazásában márkanév is elıfordul!
- Nem engedünk meg olyan kérdést, amiben szakmai hiba vagy félrevezetés van, mert nem akarunk olyat, mint néhány
szemináriumon, vagy néhány szakcikkben, hogy szakmai hiba vagy szakmai csúsztatás, vagy szakmai félrevezetés hangozzon el.
- Természetesen a konkurenciák kérdései és válaszai is bekerülhetnek a kiküldött e-mail-ekbe,

mert most nem az számít hogy konkurencia-e vagy sem, és nem az számít hogy sok pénze
van-e marketingre, újságcikkre, konferencia-elıadásra, kiállításra, vagy sem, hanem az
számít, hogy emeljük a szakma színvonalát és kizárólag ebbıl a célból(!), tanítani akarjuk a
tanulni akaró épületgépész jellegő szakembereket!
Tudom, hogy sokan nem kedvelnek, (megemlítem hogy ez nem hat rám, sıt(!), ha a konkurencia nem kedvel, még élvezem is!),
fıleg olyanok nem kedvelnek akik még nem voltak az elıadásaimon és elhiszik a rosszakaróktól kapott félrevezetı információikat az
elıadásaimmal kapcsolatban! Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy mielıtt ítélkezne, meg kellene hallgatnia a másik felet is, azaz végig
kellene hallgatnia egy 1 napos elıadásomat! Ígérem hogy senkinek nem harapom le a fülét!
Íme egy-két példa arról, hogy milyen visszhangok érkeznek azoktól a szakemberektıl, akik már aktívan részt vettek, 2010 után,
legalább az egyik 1 napos elıadásomon,
lásd a következı oldalon:

idırendbe rakva a harmadik vélemény Homor Miklósról:

„Bravó, dögös, rendhagyó, kicsit már vállalkozó pukkasztó. Ha csak most találnék Rád, ismét felkérnélek
hogy mőködjünk együtt a Príma Energia koncepciónkban.
Te egy extrém gondolkodója és megszólítója vagy az épületgépész piacnak.
Büszke vagyok Rád, szeretem a mindenkitıl megkülönböztetı, merész módszereidet és eredményességedet.
Menjünk az aratás felé, mert ....
Attila”
Szikszai Attila fımunkatárs
Prímagáz Zrt
2012. május 03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------idırendbe rakva a második vélemény Homor Miklósról:

„Kedves Miklós!
A tegnapi elıadásodhoz gratulálok, nagyon meggyızı, hiteles és informatív volt. Nekem megújuló
energetikai egyéni vállalkozásom (és megújuló energetikai szakmérnöki végzettségem) van, korábban más
márkájú világhírő napkollektorokkal dolgoztam, de most hogy ilyen mélységig beleláttam a kollektoros
témába, pár kérdést (bizony) én is fel fogok tenni a márka hazai nagykereskedıjének.
...
További kérdésem, hogy a Szolár I után mikor várható a Szolár II és a Szolár III. képzés, mivel ezeken is
szeretnék részt venni.
A megújuló energetikai szakértıi képzésen Varga Pál (Naplopó Kft.) oktatott bennünket, sok hasznos és jó
tudást és tapasztalatot adott át,
de a tegnapi képzésen úgy érzem, hogy egy sokkal gyakorlatiasabb szemlélettel és a megvalósítás
szempontjából magasabb szinten beszéltünk a napkollektorokról.
Remélem a Szolár képzések után pedig ez a szint még magasabbra tud emelkedni annak érdekében, hogy az
ügyfeleink érdekeit szolgálhassuk!
.........
Üdvözlettel:
Gerıcs Imre”
Megújuló energetikai szakmérnök
2012. február 05.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------idırendbe rakva az elsı vélemény Homor Miklósról:

Ígéretemhez híven szeptember 15-én csütörtökön meghallgattam HM elıadását a Solár1 nevő tanfolyamról.
Bevallom, hogy nagyon kellemesen csalódtam:
Az elıadás de. 10-kor (percre pontosan) kezdıdött és 17.00-ig tartott.
Közben csak 2 db 15 perces szünet volt és Miklós bizony végig nyomta a sódert.
A 7 órás elıadásából kb. csak 1,5 órányi volt a marketing, de valójában melyik gyártó vagy forgalmazó nem
építi be az anyagába a reklámot. Hiszen azért tartják, hogy egy kis "agymosáson" is átmenjen a hallgató.
HM, mint mondta 1996 óta foglalkozik napenergiával, így bizony 15 éves tapasztalata és gyakorlata van.
Mi is sok napkollektoros rendszert terveztünk, de ........., bizony nagyon is érdekelt az elıadása. Sıt oly
annyira, hogy (azóta) a holnap Székesfehérváron tartandó Solár2-re is beneveztem.
Ezekért az elıadásokért (7 óra hosszú) csupán: 4.000.- Ft. + Áfa összeget kér. De ebben benne van a
szünetekben lévı üdítı, kávé és egy komoly szendvics is. Plusz fizeti a terembérleti díjat. Így szerény
számításaim szerint neki ebbıl anyagi haszna nincs. Pontosabban csak annyi, aki átesik az agymosáson talán
tıle rendel.
Az elıadást azért tartom fontosnak, mert manapság a megújuló energiák mellett nem mehetünk el becsukott
szemmel. ...... . Ha jók az információim, akkor sajnos a mai hallgatók a BME-n még mindig nem kapnak ilyen
oktatást, jó ha az MSC-n 1 órát foglalkoznak a témával. ........
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