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Mit kell tennünk?  Mit kell tennünk?  

A Direct Line Kft. az 1991 ben -    -  
történt megalakulása óta folytatott    
energiaracionalizálási programjai  
eredményeként számos hatékony   
módszert fejlesztett ki a költségek és      
az energiafogyasztás mértékének   
csökkentésére.

Energiafogyasztásunk racionalizálására van szükség!   

Valljuk, hogy az energiából nem kevés van, hanem az többnyire máshol,           
máskor és más formában van jelen, mint ahogy azt az ember igényelné.            
Nyáron tűz a nap, hűtünk, télen hideg van, fűtünk! Mindkét folyamathoz           
energiára van szükség, aminek az ára egyre növekszik. Ennél is nagyobb           
baj a fosszilis energiaforrások kimerülésének a veszélye és a káros          
környezeti hatások felerősödése.  

Az elmúlt évtizedben a   z energiaárak jelentős emelkedése és a      
környezetvédelmi előírások szigorodása eredményeként megjelent az igény       
arra, hogy fogyasztásunkat minél pontosabban regisztrálhassuk és       
értékeket rendelhessünk az egyes termelési folyamatokhoz, vagy akár a         
termékekhez is. A korszerű vállalatirányítási elvek megkövetelik az egyes         
termelési területek, folyamatok költségelemeinek a nyomonkövethetését.      
Erre ad jó megoldást a cégünk által fejlesztett        energia monitoring rendszer,   
amely regisztrálja és elemzi a megfigyelt folyamatokat.      

Példa iparvállalat energiamérlegére  



Energia költségek abszolút/ relatív    Energia költségek abszolút/ relatív    

mértékének csökkentése mértékének csökkentése 

Felhasznált energia mennyiségének   Felhasznált energia mennyiségének   

csökkentése, hatékonyság javítása  csökkentése, hatékonyság javítása  

EnergetikaiEnergetikai
célok/ szempontok célok/ szempontok 

Ellátás biztonságának növelése,   Ellátás biztonságának növelése,   

alternatív megoldások feltárása  alternatív megoldások feltárása  

Környezetvédelmi szempontok Környezetvédelmi szempontok 

érvényesítéseérvényesítése

SzolgáltatásainkSzolgáltatásaink

Pénzügyi és jogi szempontok   Pénzügyi és jogi szempontok   

● szolgáltatói árak, szerződéses feltételek,   
  folyamatos nyilvántartás, ellenőrzés  
● energiafajták át /kiváltása -
● biztonsági alternatívák 
● megújuló energiák használati lehetősége   

Műszaki szempontok Műszaki szempontok 

● fogyasztói hálózat feltérképezése energia fajtánként    
● mérőhelyek kialakítása 
● előrejelzés termelés adatok ismeretében   
● közvetlen veszteségek feltárása  
● technológiák optimalizálása, beszabályozása, pufferek   
● alacsony hatásfokú fogyasztók kiváltása   
● üresjáratok (meddő teljesítmény) megszüntetése   

SzempontokSzempontok



SzámítógépesSzámítógépes
energiamonitoringenergiamonitoring

DL monitoring program-  DL monitoring program-  

Az energiaracionalizálás első lépése a monitoring rendszer kiépítése. A         
saját fejlesztésű monitoring rendszerünkbe számos különböző típusú       
mérőeszköz illeszthető, amelyek adatait a további kiértékelés számára        
adatbázisba mentjük.  

Eredmények megjelenítése Eredmények megjelenítése 

A mérési adatok nyomonkövetésére,    
megtekintésére különböző típusú   
megjelenítési formák állnak   
rendelkezésre.

Könnyen értelmezhető vonal, hasáb    
vagy kördiagrammok segítségével a    
megbízó mindenkori igényeinek   
megfelelően kirajzolódik a   
kiválasztott berendezés vagy   
berendezés csoport fogyasztása a    
beállított időintervallumra vetítve, de    
akár folyamatosan is figyelemmel    
kísérhetjük az aktuális értékeket.   

A megjelenítés mellett aktiválhatók    
figyelmeztető vagy beavatkozó   
funkciók is, melyek a megrendelői     
igények alapján testre szabhatók.   

Mérés fő szempontjai  Mérés fő szempontjai  

● mért adatok legyenek  
  fogyasztási helyhez kötve  
● minél több fogyasztót  
  vizsgáljunk
● mért adatokból lehető  
  legtöbbet fel kell dolgozni   
● minden felhasználást 
  befolyásoló körülményt 
  regisztrálni kell 

Legyünk tudatában, hogy mennyit fogyasztunk!    Legyünk tudatában, hogy mennyit fogyasztunk!    



Technológiai Technológiai 
rendszerek analízise rendszerek analízise Alaptest 

● Ipari berendezések energia auditja és diagnosztizálása     
● Veszteséghő felhasználás ipari rendszereknél, megoldások kidolgozása és      
  a szükséges berendezések megtervezése, legyártása és beépítése      

Energia audit Energia audit 

Cél a felhasználási területek teljes felülvizsgálatáta az alábbi szempontok szerint:         
● Szolgáltatói árak, szerződéses feltételek, folyamatos nyilvántartása, ellenőrzése      
● Előrejelzési technikák kidolgozása  
● Energiafajták át /kiváltása -
● Fogyasztói korlátok alkalmazása  
● Biztonsági alternatívák kialakítása  
● Megújuló energiák használati lehetőségének feltárása    
● Fogyasztói szokások tudatosítása  

Cél audit keretein belül különböző kiemelt területek felülvizsgálatát is elvégezzük.-         

Energia workshop-

Megoldások kidolgozása az adott területen dolgozók tapasztalatainak,      
javaslatainak felhasználásával, célja:  
● elméleti alapok feltárása  
● módszerek fejlesztése 
● energia ellátó rendszerek műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi      
  szempontból való értékelése  
● fogyasztói igények előrejelzése  

Tudjuk meg, mit és hogyan kell racionalizálni!      Tudjuk meg, mit és hogyan kell racionalizálni!      

 Dr. Oetker Mo. Élelmiszer Kft.    
 Coca Cola HBC Magyarország-   
 Borsodi Sörgyár Kft.  
 Budapest Airport Zrt.  
 MÁV Zrt. 
 Rév és Társai Nemesacél Ker. Kft.     
 Freudenberg Simmerringe Kft.  
 General Plastics Kft.-  

 Jabil Circuit Kft.  
 Baromfiudvar 2002 Kft.  
 GeneralPlastic Kft. 
 Evonik Agroferm Zrt.  
 Clarion Kft. 
 MUSASHI Hungary Ipari Kft.   
 Hungaro – Len Kft.   
 Gyomai KNER Nyomda Zrt.   
 Gibbs Hungary Kft.  

További információ itt:   http://www.dldh.hu/cegunkrol/referenciaink

Főbb referenciáink Főbb referenciáink 

http://www.dldh.hu/cegunkrol/referenciaink


Termodiagnosztikai Termodiagnosztikai 
vizsgálatokvizsgálatok

Általában épületdiagnosztikai célokra végezzük a hibák feltárása érdekében,        
melyek elhárításával súlyosabb károk is megelőzhetővé válnak.      
Mivel a hőenergia útja szabad szemmel nem mindig látható, ezért infravörös            
elven működő hőkamerát alkalmazunk. Segítségével láthatóvá tesszük a        
különböző hőáramokat. A vizsgálatok a lehető legegyszerűbb hőfényképes        
dokumentációtól akár komplex vizsgálatokig terjedhetnek. A hőkamerával végzett        
termodiagnosztika lakossági és ipari alkalmazásra egyaránt alkalmas.      

A technológia főbb előnyei   

● Kis idő és pénz befektetéssel jelentős -    
  költségmegtakarítás érhető el  
● Anomáliák könnyű és gyors feltárása    
● Személyre szabott vizsgálatok  
● Érintésmentes hatékony hőtérkép készítés   
● Azonnali, helyszíni kiértékelés  
● Terhelés mellett is végezhető   
● Roncsolásmentes anyagvizsgálat 
● Hőképek saját fejlesztésű programmal   
  elemezhetők és feldolgozhatók  

Általában ellenőrzött elemek  

Az energiaveszteség végső soron mindig hő formájában       
jelenik meg. A termodiagnosztikai vizsgálat fő célja a        
hőveszteségek feltérképezése, ezért energiamegtakarítási    
programok elengedhetetlen eleme.  



Termodiagnosztikai Termodiagnosztikai 
vizsgálatokvizsgálatok

Ipari
alkalmazások

Gépészeti berendezések diagnosztikája  
(csapágyak, forgó alkatrészek, motorok, szivattyúk, generátorok,      
kompresszorok, tengelykapcsolók, hajtóművek, tömítések, tartályok,      
edények, csővezetékek, szelepek, szigetelések)   

Technológiai berendezések ellenőrzése  
(gőzös és melegvizes rendszerek, csőhéjszigetelések, hőcserélők, klíma       
berendezések, hűtési rendszerek, kemencék, szárítók)    

Hűtőházak, hűtőkamrák szigeteléseinek, veszteségének vizsgálata    
Kazánok, kemencék külső és belső falazatának ellenőrzése       
El. vezetékek, távvezetékek, transzformátorok, megszakítók ellenőrzése     

Megújuló energia -Megújuló energia -

források használata források használata 

Saját fejelsztésű  DL drainback-DL drainback- napkollektor 
rendszerünkről a honlapunkon:  
www.dldh.hu/termekek szolgaltatasok/termek gyartas/napkollektor- -

és a  DL drainback-DL drainback- prospektusból tájékozódhat:  
www.dldh.hu/wp content/uploads/2012/11/dl_napkollektor_prospektus.pdf-

● Alternatív energiahordozókat hasznosító  
  berendezések, mint például különböző típusú komplett     
  napkollektor és hőszivattyús rendszerek tervezése    
● Rendszerelemek gyártása 
● Szerelés, telepítés 

http://www.dldh.hu/termekek-szolgaltatasok/termek-gyartas/napkollektor
http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2012/11/dl_napkollektor_prospektus.pdf
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