
   

Innovatív megoldások az 
energiaracionalizálásban



   

Bevezető
Miért kell az energiával annyit foglalkozni?

●     Mert az embernek nem felel meg az az egyensúly, 
amit a természet magától kialakított. Az egyensúlytól 
való eltérés fenntartása egyre nagyobb energiát követel.

●     Mert a természet által eltárolt, ismert módszerekkel 
elfogyasztható energia forrásaink mennyisége 
rohamosan csökken.

●     Az új energia termelő 
módszerek lassan 
terjednek, csak részben 
jelentenek megoldást, a 
fenntartható egyensúly 
nem alakult még ki.



   

Nem az energia kevés!
Mi a probléma az energiával?

        Többnyire máshol, máskor és más formában van jelen,

        mint ahogy az ember szeretné

➢ tél – nyár, nappal – éjszaka

➢ északi - déli félteke

➢ szárazság-árvíz



   

Minden energiát igényel?
Alkalmazott megoldás

        ha kevés van: energia termelése, elfogyasztása

        ha sok van: energia elszállítása, energia eltárolása

Télen arra használjuk az energiát, hogy fűthessünk.

Nyáron pedig egyre többet arra, hogy hűtsünk.

Mindkettő folyamathoz 

többnyire ugyancsak 

energiát használunk fel.

➔  Energiaracionalizálás



   

Energiaracionalizálás
Motiváció:

● az energia árának folyamatos növekedése
● a meg nem újuló források kimerülésének veszélye
● a környezeti hatások felerősödése

Főbb célok az energetikai szempontok alapján:

✗ Az energia költségek abszolút, vagy relatív mértékének csökkentése
✗ A felhasznált energia mennyiségének csökkentése, hatékonyság 
javítása
✗ Az ellátás biztonságának növelése, alternatív megoldások feltárása
✗ Az energiaellátáshoz kapcsolódó területek viszonyának tisztázása



   

Világ energiakészletei

Világ éves energia felhasználása

Rendelkezésre álló gáz
Rendelkezésre álló olaj

Rendelkezésre álló urán

Rendelkezésre álló szén

Kihasználható vízenergia

Kihasználható napenergia

Kihasználható szélenergia

Kihasználható geotermikus



   

Közvetett Közvetlen

Szél Víz Biomassza Talajhő Aktív Passzív

Szélturbina

Vízerőmű

Közvetlen
elégetés

Biogáz, bioetanol, 
biodízel készítés

Hőszivattyú

Nap
kollektor

Napelem

Energia
tudatos
építészet

Napenergia Nukleáris

Erőmű



   

termékbe beépült

Egy létező iparvállalat mérlege:

Az eredmény: energiamérleg

gáz

elektromos 
energia

füstgáz

szellőzés

klímarendszer
szennyvíz

kompresszorok

egyéb veszteségek



   

Szolgáltatói árak, szerz déses feltételek, folyamatos ő
nyilvántartása, ellen rzéseő
 El rejelzési technikák kidolgozásaő
 Energiafajták át/kiváltása
 Fogyasztói korlátok alkalmazása
 Biztonsági alternatívák kialakítása
 Megújuló energiák használati lehet ségének feltárásaő
 Fogyasztói szokások tudatosítása
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Pénzügyi és jogi szempontok -
Általános audit szempontok



   

 A fogyasztói hálózat  feltérképezése energia fajtánként
 Mér helyek kialakításaő
 El rejelzés termelés adatok ismeretébenő
 Közvetlen veszteségek feltárása

 (szigetelés, világítás, cs törés, pazarlás, stb.)ő
 Technológiák optimalizálása, beszabályozása, pufferek
 Alacsony hatásfokú fogyasztók kiváltása
 Üresjáratok (medd  teljesítmény) megszüntetéseő
 Energia „termelés” helyett szállítás
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Műszaki szempontok -
A mi szempontjaink



   

Energiafelhasználás – 
Aktuális helyzetjelentés 1.

Nagymértékű pazarlás

Elavult, rossz hatásfokú rendszerek üzemeltetése

Veszteség-energiák visszaforgatásának hiánya

Hulladék = rossz helyen tárolt alapanyag

Helyi adottságok nem kihasználása 

(mezőgazdasági, geológiai, …) 

Energia- és környezettudatos nevelés hiánya



   

Energiafelhasználás – 
Aktuális helyzetjelentés 2.

 Szennyezés

 Környezetünk kizsákmányolása

 Termőföldek energianövények termesztésére való használata

 Energiahatékonyság hiánya (építészet, közlekedés,...)



   

Energiaracionlizálás

Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított 

kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre.

Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Energiaracionalizálás

Feladata:

alternatív energiák használati

lehetőségének feltárása
Napkollektor



   

A HaXSoN-rendszer, a jó megoldás
HaXSoN vékonyterminál jellemzői:
- kis méretű, alacsony fogyasztású,
  zajtalan működésű;
- mozgó alkatrésztől mentes, hosszú
  élettartam;
- nem szükséges frissíteni;
- számos periféria illeszthető hozzá;
- beállítások módosítására a szerveren van
  lehetőség;
- teljesítménytől független alkalmazás
  futtatás
- Multimédia támogatás;

Szerver jellemzői:
- nagy teljesítményű;
- többszálú alkalmazás vezérlés;
- valódi alkalmazás-szerver;
- távoli hálózatról felügyelhető;
- biztonsági mentés központilag történik.

A HaXSoN jellemzői:
- Hardware mérnökileg megtervezett;
- X-Window grafikus felület;
- Software-k a szerveren futnak;
- Network,  folyamatos és biztonságos 
adatátvitel



A NYOMATÉKÁTVITEL ÚJ MÓDSZERE

  - A kerekeket golyók kapcsolják össze
  - A golyók mindkét kerék hornyai mentén 
gördülnek
  - A gördülő mozgás a hornyok struktúrája révén 
jön létre

 → minden nyomatékátviteli probléma megoldható
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Gördül  elemes hajtáső



   

A gyakori karbantartás igénye is energiafogyasztás növelő
Az új (csere) darabok gyártása, beépítése is energiaigényes
a meghibásodások miatti kiesésnek is energiafogyasztást 
növelő hatása van:

elveink:
nagy megbízhatóság
hosszú élettartam

biztosítása:
rozsdamentes anyagok
korszerű felügyeleti, beavatkozó rendszerek
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Energiamegtakarítás élettartam növeléssel



   

Rozsdamentes úszómedencék

Csúszásmentes 
lépcsők, Vízköpők

Korlátok

Uszodatechnika



   

Szennyvíztechnológiai 
berendezések

Vákuumbepárló 
berendezés

Rozsdamentes 
napkollektorok

Hőcserélők Szellőzőtornyok Folyóka rendszerek

Környezetvédelmi/ Ipari berendezések



   

Alkalmazási területek:

- Keményesztergálás

- Optikai min ség  felületek el állításaő ű ő

- Speciális, nehezen megmunkálható 

ötvözetek esztergálása

Elérhet  paraméterek:ő

- Méretpontosság: IT2-IT3 (1 mm)

- Alakhiba: < 0,25 mm

- Felületi érdesség: N1-N3 (Ra 0,01 mm)≈

Ultraprecíziós esztergálás



   

Energiaracionalizálás 
- napkollektorMi a napkollektor?

- közvetlen módon hasznosítja a Nap energiáját
használati vagy fűtési célra szolgáló melegvíz előállításával

Mi indokolja a fejlesztést?

- fosszilis energia – szén, gáz, olaj – készletek 
folyamatos csökkenése, egyre növekvő árszintje

alternatív energiaforrás



   

El nyökő

 Korrózió álló anyaga szinte korlátlan élettartamot biztosít

 Esztétikus kivitel

 Alacsony szerviz igény

 Megtérülése után még hosszú ideig ingyen szolgáltat energiát

 Használatával jelentős összeget takaríthatunk meg

 Gyártása és működtetése egyaránt környezetbarát technológia



   

Szerkezeti jellemz kő

 Síklemezes, vízfilmes megoldás

 Kollektortest rozsdamentes acél

 Abszorber és a hőátadó felület közel azonos

 Kis légrés, így a konvektív hőveszteség minimális 

 Vákuum alkalmazása, vagy gáztöltés sem indokolt

 Elhelyezhető tetőre, falba süllyesztve, előtetőként vagy

külön szerkezeti állványra szerelve



   

Variálható rendszer kialakítása

A kollektor építőelemeinek szétválasztása

Üveg nélküli kivitelek (falburkoló panelek)

Burkolatba integrálható rendszerek

Nem csak folyadék közeg (levegős kollektorok)



   

Hagyományos napkollektor rendszer
Vezérlés

Napkollektor

Hőmérő 1

Tartály

Hőcserélő

Szivattyú 1

Tágulási tartály

Hőmérő 2



   

Drainback napkollektor rendszer
A DirectLine kft. által kifejlesztett rozsdamentes 
napkollektorokkal működő drain back típusú mintarendszer:

Vezérlés

Hőmérő 1

Tartály 

Szivattyú

Légtelenítő

Mágnes szelep

Napkollektor

Hőcserélő spirál

Hőmérő 2

Hőmérő 3



   

Különbségek

● a primer körbeli hőcserélő helyét a hőtároló 
tartály veszi át
● a hideg víz felmelegítése a szekunder körben 
hőcserélő spirál alkalmazásával történik
● Hőátadó közeg: víz (fagyálló folyadék helyett)
● Tartály nincsen nyomás alatt
● Részben töltött tartály
● jelentős különbségek a vezérlő elektronika 
működési módjából fakadnak



   

Rendszer kialakítása

A megszokott fagyállóval feltöltött rendszerek mellett más 
megoldás ajánlása:

           drain-back rendszer (vízvesztéses)

Fagyálló elhagyhatósága
Kollektor felfűtési idejének rövidítése
Túlhevülés megakadályozása
Kollektor víztartalmának

    visszahűlésének elkerülése



   

Energiamérleg

Gyártási 
energia

Hozam

134.5 kWh

111148.8 kWh



   

Gyártás

- korszerű 
gyártócsarnok

- fejlett, 
folyamatosan 

bővülő géppark

- tapasztalt 
szakemberek



   

Beépítési megoldások

medencefűtés
napkollektorral

Egyéb opció:

- déli homlokzati   
falba süllyesztve
- erkélykorlát        
 berakásaként

szerkezeti állványonelőtetőként

tetőre



   

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Látogassák meg a

DIRECT-LINE Kft.

weblapját:

www.dldh.hu


