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ENERGIAHATÉKONYSÁGI
SZOLGÁLTATÁSAINK
Személyre szabott szolgáltatásaink lehetővé teszik üzleti
partnereink számára a működésükhöz szükséges energia
hatékonyabb felhasználását, optimalizálva költségeiket, és
ezáltal is erősítve versenyképességüket.

SZOLGÁLTATÁSAINK
▪ Szakreferensi szolgáltatás
▪ Nagyvállalati audit
▪ TAO audit

▪ Energetikai felmérés
▪ Almérőrendszerek
▪ Lekötés-optimalizáció

▪ Villamosenergia rendszerhasználati díj tarifa módosítás
▪ Napelem telepítése

ENERGETIKAI SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁS
Az E2 energetikai programjának fontos eleme szakreferensi szolgáltatásunk, amelynek
alapvető célkitűzése, hogy üzleti partnereinknél elősegítsük az energiahatékonysági
szemléletmód erősödését a vállalati működésben és a döntéshozatalban egyaránt.
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a
tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
▪ 400 000 kWh villamosenergiát vagy
▪ 100 000 m3 földgázt vagy
▪ 3 400 GJ hőmennyiséget.
Miért válassza az E2 és a MET Csapatát?
▪ Partnereink számára (a dinamikusan változó szabályozási rendszert követve) olyan
beruházási lehetőségeket kínálunk, melyek rövid távon is csökkenhetik az
energiafogyasztáshoz kapcsolódó költségeket.
▪ Már az alapszolgáltatás esetében is személyes bejárást tartunk, havi riportot készítünk, és
minden előírt dokumentáció elkészítésében maximális segítséget nyújtunk.

NAGYVÁLLALATI AUDIT
Adatigény
▪

A vállalatnak be kell szolgáltatnia az elmúlt évek fogyasztási adatait havi bontásban.

▪

Személyes (többszöri) bejárást tartunk a vállalatnál, ahol egy teljeskörű állapotfelmérést
(villany-, gépészeti és épületenergetikai rendszerek, alrendszerek) végzünk.

▪

Specifikus adatok begyűjtése, amennyiben szükséges.

Gyakoriság: 4 évente, következő: 2023.
Az audit eredményeként olyan költségcsökkentő és energiahatékonyságot növelő
beruházások kerülnek beazonosításra, amelyek:
▪

Alacsony vagy nullaköltségű beruházások: pl.: lekötés-optimalizáció, villamosenergia
rendszerhasználati díj tarifa módosítás

▪

Befektetést igénylő, de hamar megtérülő projektek: pl.: világítási rendszer
korszerűsítése, kazán gázégőcsere

▪

Nagyobb költséggel és nagyobb megtérülési idővel járó beruházások: pl.: napelempark
kiépítése; hőszigetelés nyílászárócserével

TAO AUDIT
A TAO törvény 22/E.§ alapján a társasági adózó adókedvezményt vehet igénybe az
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén.
A törvény szerint ez olyan beruházás lehet, ahol végsőenergia-fogyasztás csökkenését
eredményező energiamegtakarításra kerül sor.
TAO kedvezmény mértéke
Akár 65% támogatás is elérhető
A kedvezmény mértéke a beruházás földrajzi elhelyezkedéstől és a vállalat méretétől függ.

Gyakorlati példák
▪

Világításkorszerűsítés

▪

Kompresszor-korszerűsítés

▪

Kazáncsere

▪

Gőzrendszerek felújítása

▪

Folyadékhűtő cseréje

▪

Épületszigetelés

ENERGETIKAI FELMÉRÉS
Az energiahatékonysági felmérés elsősorban a létesítmények aktuális energiafogyasztási
profiljára vonatkozó információk gyűjtésére, valamint a költséghatékony energiamegtakarítási
lehetőségek feltárására irányul.
A szolgáltatás során az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk
Adatgyűjtés
▪

A jelentős energiafogyasztók múltbéli fogyasztási és költségadatainak összegyűjtése, és
a hiányzó adatok méréssel vagy becsléssel történő meghatározása

Helyszíni felmérés

▪

A felmérendő objektum, beazonosított jelentős energiafogyasztók szemléje, értékelése,
helyszíni adatgyűjtés az energiafogyasztást befolyásoló tényezőkről, valamint az
energiafogyasztást vagy költséget csökkentő beavatkozási lehetőségek feltérképezése

Fejlesztési és megtakarítási lehetőségek elemzése
▪

Almérési és főmérő adatok elemzése, EKR potenciál felmérése, TAO kedvezmény
lehetőségének elemzése, a megállapított végsőenergia-megtakarítást eredményező
vagy költséget csökkentő lehetőségek gazdaságossági előkalkulációja és
megvalósíthatósági tanulmány készítése.

ALMÉRŐRENDSZEREINK
Az almérés azt jelenti, hogy az egy főmérővel mért telephely egyes részegységeire,
részterületeire, akár egyes nagyfogyasztó berendezéseire önálló villamosmérőberendezést
telepítünk, ezáltal a kiválasztott terület, eszköz működését önállóan is meg tudjuk vizsgálni és
kontrollálni.
Almérők használatával az alábbi információkra tehetünk szert automatizált módon,
vállalatunk energiafelhasználásáról:
▪
▪

▪
▪
▪

Elkészíthetjük az adott telephely energetikai térképét
Az adatok segítségével rendszerben tudjuk vizsgálni az adott épület/telephely
működését
Energetikai alapú felügyeleti rendszer valósítható meg
Üzleti döntésekhez szolgáltathatunk inputokat
A fentiek segítségével energiamegtakarítást, ezáltal költségmérséklést érhetünk el

Rendszereink telepítése és működtetése során az alábbiakat biztosítjuk:

Kontrolling (riportolási) funkciókat
▪ Döntésszabadságot ad az OPEX vagy a CAPEX pénzügyi tervezésénél
Energiamegtakarítási lehetőségeket
▪ A finanszírozás is több módon kialakítható: egyszeri díjas, havi díjas konstrukció
vagy akár a kettő együtt.
A teljes almérőrendszer kiépítése
▪ Lehetőség van helyben telepített vagy felhő alapú adattárolásra is az almérő
folyamatok nyomon követese céljából.

LEKÖTÉS-OPTIMALIZÁCIÓ
A lekötés-optimalizációs szolgáltatás keretein belül a fogyasztási adatok vizsgálatát követő
kiértékelés után javaslatot teszünk az ügyfél villamosenergia hálózathasználati
szerződésének a módosítására, annak érdekében, hogy a fogyasztáshoz mérten megfelelő
lekötött teljesítmény álljon az ügyfél rendelkezésére. Meghatalmazás birtokában az elosztói
engedélyessel felvesszük a kapcsolatot a rendszerhasználati díjak optimalizálásához
szükséges lépések elvégzésére.
A lekötés-optimalizáció lépései
Adatgyűjtés
▪ Teljesítményadatok, termelési tervek és hálózati paraméterek összegyűjtése,
rendszerhasználati számlák és díjak rögzítése
Elemzés
▪ Lekötési díj költségének optimalizálása
Javaslattétel
▪ Módosítási javaslat a lekötött teljesítményre

VILLAMOSENERGIA RENDSZERHASZNÁLATI DÍJ TARIFAMÓDOSÍTÁS
A szolgáltatás rövid leírása
▪ Fogyasztási adatok bekérése felhasználótól
▪ Szükséges kalkulációk elkészítése és egyeztetése
▪ Kapcsolatfelvétel a rendszerüzemeltetővel
▪ Az átalakítási munkálatok menedzselése, amelynek segítségével a
rendszerüzemeltetővel szoros együttműködésben megvalósul az elszámolási
mód átalakítása az adott villamosenergia vételezési ponton
Az átalakítás előnyei
▪ Az átalakítási munkálatok 1-2 óra alatt megvalósíthatóak
▪ A megtérülési idő általában kevesebb, mint 1 év
▪ Az éves leolvasás helyett 15 perces adatok állnak a fogyasztó rendelkezésére,
amelyek lehetővé teszik a további megtakarítások és optimalizációk tervezését

NAPELEM TELEPÍTÉSE
Cégünk fenntartható energetikai megoldásai az energiahatékonyságra fókuszálnak, amelyek
a hagyományos energiahordozók mellett nagy hangsúlyt fektetnek a környezetbarát megújuló
erőforrások és a napenergiát hasznosító rendszerek telepítésére is.
A napelemes rendszerek támogatják vállalkozását
▪ Az energiaköltségek mérséklésével
▪ Minimális karbantartási igénnyel
▪ Károsanyag kibocsátásának csökkentésével
▪ Energiapiaci árváltozásoktól való kisebb függéssel
Szolgáltatásunk a következő pontokban segíti az együttműködést
▪ A napelemes rendszerek műszaki tartalmának összeállításával

▪ Széles körű garanciális és jótállási szolgáltatásokkal
▪ A professzionális megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment tudással
és tapasztalattal rendelkező szakértőkkel

ENERGIAHATÉKONYSÁGI
SZOLGÁLTATÁSAINK

AZ EKR KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ
ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. Világításkorszerűsítés
2. Gőzös rendszerek

3. Sűrített levegős rendszerek
4. Épületgépészeti rendszerek
5. Épület külső határoló felületei
6. Technológia

7. Járművek és járműflották
8. Légtechnika
9. Hűtés

AZ EKR KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer* (EKR) számos energiamegtakarítást, illetve
energiahatékonyság-növekedést eredményező beruházás és fejlesztés elszámolását teszi
lehetővé.
Az
▪
▪
▪

E2 Hungary, a partnereivel közösen megvalósított projekteknél vállalja, hogy azok
bizonyíthatóan energiafelhasználás-csökkenést eredményeznek,
megfelelnek a törvényi előírásoknak,
és ezáltal elszámolhatók az EKR keretében.

Az elszámolható végső energiamegtakarítások meghatározásának fontos része az
EU-minimumkövetelmények figyelembevétele.

*Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat.
tv) módosítása
2021. január 1-jei hatállyal bevezette az
Energiahatékonysági Kötelezettségi
Rendszert (’EKR’)
Magyarországon, amely az Európai Unió tagállamaként tett
energiahatékonysági vállalás teljesítését biztosító magyarországi
szabályozói keretrendszer. Az EKR még inkább fókuszba állítja a
vállalatok energiahatékony működését.

EKR ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROJEKTEK ÁLTALÁNOS FOLYAMATA
Az E2 Hungary a hatékonyabb energiafelhasználást eredményező intézkedések és projektek auditálással
záruló megvalósítása esetén garanciát nyújt azok EKR-ben történő elszámolhatóságára.

A jelen szakmai anyagban szereplő energiahatékonysági projekteknél jelzett megtérülési idő kalkulált időtartam,
amely korábbi mérési adatok vagy becsült számítások alapján lett meghatározva.

1. VILÁGÍTÁSKORSZERŰSÍTÉS
Az elmúlt években a LED technológia komoly fejlődésen ment keresztül, így a külső terek,
épületek, üzemek, irodák külső-belső világításában ma már komoly energiamegtakarítást
lehet elérni.
A LED technológia beszerzése ugyan költségesebb, mint a hagyomá- nyos izzóké, azonban
egy ilyen típusú fényforrás, akár öt-tíz évig is működik minőségromlás nélkül, miközben
fogyasztása, ugyanakkora megvilágítási szint mellett, a töredéke a hagyományos izzókénak.
Az E2 már több partnerénél is végzett jelentős költségmegtakarítást eredményező
világításkorszerűsítő beruházást, vagy biztosította az ilyen beruházások szakmai
támogatását.

Egy partnerünknél 200 db fémhalogén 400 kW-os reflektort cserél- tünk le 200 kW-os LED
technológiára, amelynek révén a nála rend- szeresített kétműszakos munkarend és az évi 4000
üzemóra mellett 567 GJ energiamegtakarítás vált elérhetővé. A megtérülési idő ebben a konkrét
esetben 3 év volt.

2. GŐZÖS RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA

A. ECO TELEPÍTÉSE:

A gőzkazánok esetében ECO (füstgáz hasznosító) telepítésével a füstgáz hulladékhője
hasznosítható és ezzel a hőtermelés hatásfoka akár 3–10%-kal is javítható. Az ECO
használatával a kilépő füstgáz visszanyert hőjét nemcsak a tápvíz előmelegítésére lehet
használni, hanem igény esetén, az alacsonyabb hőmérsékletű közegek fűtésére is.
Egy partnerünknél megvalósított ECO-telepítéssel az évi 600 000 m3 gázfogyasztású
gőzkazán esetén 5% (1044 GJ) éves energiamegtakarítást sikerült elérni, amely 5 éven belüli
megtérülést eredményez.
B. A KONDENZ VISSZAVEZETÉSE:
A kondenz összegyűjtése és visszavezetése, amennyiben megoldható, szintén jelentős
energiamegtakarítást eredményezhet. Partnereiknél mindig megvizsgáljuk, hogy mi az oka,
ha a kondenz nem kerül visszavezetésre, hiszen például évi 2000 tonna gőz termelése
esetén
a 60°C-osan visszatérő kondenz hasznosítása éves szinten 378 GJ energiamegtakarítást
jelenthet, ami 4,7 év alatti megtérülést ígér.

2. GŐZÖS RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA
C. GÁZÉGŐ CSERE:
Gázégő csere esetén partnereink számára a hagyományos három pont szabályozású
vagy moduláris folyamatszabályozású gázégők helyett a korszerű O2 szabályozású,
frekvenciaváltós gázégőket javasoljuk. A modern gázégők alkalmazásával egyrészt a
füstgázban lévő O2 tartalmat lehet alacsony értéken tartani, másrészt ennél a megoldásnál az
égéslevegő ventilátor szabályozása nem fojtás útján, hanem a fordulatszámon keresztül
történik és ezzel jelentős – 3% feletti – megtakarítás érhető el.

3. SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZEREK
A. SZIVÁRGÁS CSÖKKENTÉSE:

A sűrített levegő felhasználása jellemzően szakaszos jellegű, a szivárgások
azonban
folyamatosak és sokszor jelentős mértékűek, ami a sűrített levegőt előállító kompresszorok többlet
energia felhasználását eredményezi.
A szivárgáscsökkentő intézkedések hatására, a jellemzően villamos- energiára támaszkodó
technológiában jelentős mértékű megtakarítás érhető el. A beruházás megtérülése
jellemzően 1–3 éven belüli.
B. A SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZEREKBEN
A NYOMÁS SZÜKSÉGES SZINTRE CSÖKKENTÉSE:
A sűrített levegős rendszerekben, a névleges teljesítményhez igényelt nyomás és térfogatáram
biztosításához, a szükségesnél magasabb nyomás, akár 1 barral történő csökkentésével a
felhasználó 6–7% energiamegtakarítást érhet el.
A nyomás szükséges szintre csökkentésének eszköze lehet:
▪ a nyomásigény felülvizsgálata és a felhasználói igényekhez
rendelése, amely
gyakorlatilag azonnali megtérülést eredményez,
▪ a sugaras hálózaton hurkok kialakítása,
▪ az elosztóvezetéken az áramlási keresztmetszet bővítése (vezetékcserével, vagy
párhuzamos vezetékkel),
▪ jól méretezett tárolók elhelyezése a kompresszoroktól hidraulikailag távol lévő
nagy felhasználású helyeken.

3. SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZEREK

C. KOMPRESSZORCSERE:

Az elmúlt 10 évben jelentős fejlődésen mentek át a kompresszorok, aminek eredményeként a
fajlagos fogyasztásuk csökkent (m3/kWh). A hagyományos kompresszorok a sűrített levegő
igényt lényegében a kompresszor ki- és bekapcsolása mellett a kompresszor terheletlen
üzemvitelével szolgálják ki. Terheletlen üzemállapotban a kompresszor nem végez hasznos
munkát, azonban a fogyasztása éves szinten jelentős lehet.
A korszerű, frekvenciaváltóval üzemelő kompresszorok esetében
frekvenciaváltóval lehet a sűrített levegő termelését az igényhez igazítani.

már

a

Egy partnerünk esetében 90 kW-os, éves szinten 5010 MWh villamosenergia- fogyasztású
frekvenciaváltós kompresszort alkalmaztunk és ezzel 200 GJ energiamegtakarítást sikerült
elérni, így a beruházás 10 év alatt megtérülhet.
D. KOMPRESSZOR HULLADÉKHŐ -HASZNOSÍTÁS:

A kompresszorok üzemelésük során jelentős hőt termelnek, amelyet el kell
vezetni.
Általánosan elmondható, hogy egy kompresszor teljes terhelésen üzemelve a villamos
teljesítménye 65–70% -ának megfelelő hőt termel, amely az épület légfűtésére, HMVtermelésre, épület melegvizes fűtési
rendszerének kiegészítésére hasznosítható.
Tapasztalataink alapján egy ilyen beruházás megtérülési ideje akár 2 év is lehet.

4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK
KORSZERŰSÍTÉSE;
FŰTÉS, HMV RENDSZER
A meglévő és elavult szilárd-, olaj- és gázkazánok cseréje korszerű kondenzációs
gázkazánokra, hőszivattyúkra, esetleg biomassza tüzelésű kazánokra, kézenfekvő
lehetőség a hatékonyabb
energiafelhasználásra. A fűtés- és melegvíz-előállítás
hatásfoka a modern technológiákkal kedvezőbb, így kevesebb energia felhasználása mellett
érhetjük el a kívánt hőmérsékleti szinteket. Az épület szigetelésével ez a hatás tovább
fokozható.
Partnerünk az évi 200 000 Nm3 földgáz-fogyasztású 800 kW teljesítményű hagyományos
melegvizes kazánját cseréltette le modern kondenzációs kazánra. A csere révén – az
időjárástól is függően – éves szinten akár 1044 GJ energiát is meg tud takarítani, amely akár
5 év alatti megtérülést eredményezhet.
A hőszivattyús rendszerek – amelyek a termikusan nem felújított épületekben nem javasoltak
– megtérülési ideje a 10 évet is átlépheti, azonban esetükben a megtakarítás mértéke is
magasabb.

5. ÉPÜLET KÜLSŐ HATÁROLÓ
FELÜLETEINEK KORSZERŰSÍTÉSE
(SZIGETELÉS)
A. UTÓLAGOS HOMLOKZATI ÉS TETŐ -HŐSZIGETELÉS
Homlokzati hőszigetelés, tető-, födém-hőszigetelés és külső nyílászáró csere vagy korszerűsítés.
A lényeg, hogy a létesítmény épületenergetikai szempontból javulást érjen el. A beruházás EKR
keretében történő elszámolására csak a fűtött, hűtött épületek esetén van lehetőség.
Egy hagyományos, szigetelés nélküli épület esetén az éves hőfogyasztás akár 40%kal csökkenthető épületszigeteléssel, és a nyílászárók cseréjével.

6. TECHNOLÓGIA
Ebbe a kategóriába tartoznak a gyártás során felmerülő, végső energia- fogyasztás
csökkentését lehetővé tevő átalakítások, gépcserék, hulladékhő-hasznosítások.
Példák:
▪ fröccsöntőgép cseréje korszerűbb, kisebb fogyasztású egységre
▪ gyártósorok cseréje korszerűbb, kisebb fogyasztású egységre
▪ kemencék cseréje
▪ hulladékhő hasznosítása pl.: füstgáz hulladékhő, technológiából származó hulladékhő
A megtakarítás meghatározásának alapja a mérés és a termelési adatok
rögzítése.
Technológiaváltás esetén figyelembe kell venni, hogy nem
elszámolható azon
energiamegtakarítás, ami termékváltás, vagyis más termék gyártása miatt következik be.

7. JÁRMŰVEK ÉS JÁRMŰFLOTTÁVAL KAPCSOLATOS LEHETŐSÉGEK
▪ Energiamegtakarítás a gépjárművek energiatakarékosabb modellre történő
cseréjével, amikor a jelenleginél alacsonyabb üzemanyag- vagy energiafelhasználású
járművek kerülnek beszerzésre a régiek helyett.
▪ Energiatakarékos gumiabroncs használata, ami azt jelenti, hogy a meglévő
gumiabroncsok cseréjénél a C, vagy magasabb energiahatékonysági osztályba sorolt
abroncsok kerülnek alkalmazásra.
▪ Abroncsnyomás ellenőrzése és beállítása. Az intézkedés az üzleti céllal
gépjárműparkot, gépjárműflottát fenntartó vagy üzemeltető társaságokat célozza meg,
hogy saját, vagy szerződött partnere telephelyén, vagy más helyszíneken szervezett és
nyilvántartott módon rendszeresen kerüljön sor
a gumiabroncsok nyomásának
ellenőrzésére, beállítására. Az ellenőrzés és az ennek eredményeként megvalósuló
korrekció 20 autóbusz esetén éves 40 000 km futással számolva akár 30 000 kWh
megtakarítást jelenthet.

▪ Energiatakarékos vezetéstechnikai (eco driving) képzések. Ez egy szemléletformáló
tevékenység, amely során a hivatásos sofőrök 12–16 órás oktatásban részesülnek. Az
elérhető megtakarítás 20 fő esetén egy szállítmányozó cégnél közel 450 000 kWh / év
elszámolását jelentheti.
▪ Meglévő benzin-, dízel-, vagy gázüzemű gépjárművek cseréje tisztán elektromos
autókra. 10 darab évi 30 000 km távolságot futó, 1500–2000 cm3-es benzinüzemű
gépkocsi tisztán elektromos autóra történő cseréje esetén évente akár 800 GJ
energiamegtakarítás érhető el.

8-9. LÉGTECHNIKA ÉS HŰTÉS
LÉGTECHNIKA
Meglévő szellőztető rendszer kiegészítése energia-visszanyerő
rendszer légforgalmába kerül beépítésre.

egységgel, amely a

A szellőztető rendszerbe beépítésre kerülhet egy hőcserélő, amely a benti elhasználódott
meleg levegő segítségével a beszívott külső hideg levegőt felmelegíti, így azt kevesebb bevitt
energiával lehet felfűteni a kívánt szintre.

HŰTÉS
A. KOMPRESSZOROS FOLYADÉKHŰTŐ TÉLI ÜZEMÉNEK KIVÁLTÁSA
SZABADHŰTÉSSEL:
A téli külső hideg levegő hőmérsékletének hasznosításával
villamosenergia-fogyasztása részben megtakarítható.

a

kompresszorok

B. HŰTŐGÉPCSERE:
A meglévő ON-OFF rendszerű kompresszoros folyadékhűtők, SPLIT klímák helyett korszerű
inverteres folyadékhűtők alkalmazása.

További információkért forduljon bizalommal
személyes kapcsolattartójához
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