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Itt az új uniós prioritás: nem elég a hatékonyságból
A középületek folyamatos korszerűsítése, az energiafogyasztás csökkentése, a fogyasztók jobb informálása, a
nagyvállalatok rendszeres energiaauditjának kötelező lefolytatása, egyebek mellett ezek állnak az Európai
Unió új energiahatékonysági irányelvének tervezetében. Lehetséges, hogy az energiahatékonyság terén is
kötelező érvényű vállalásokat kell tenniük a tagállamoknak.
A most előkészítés alatt lévő energiahatékonysági
direktíva ajánlást tesz a jogilag kötelező energiamegtakarítási vállalások megtételére, ugyanis úgy
tűnik, hogy a jelenleg ismert nemzeti politikák mellett
a 2020-ra tett közösségi szintű vállalás alig felét sikerül
majd teljesíteni.
Az Európai Bizottság tavaly készítette el ajánlását az
energiahatékonysági célok eléréséhez szükséges
intézkedésekről, amelyet az Unió végrehajtó szerve
irányelv formájában ültetne be az Európai jogba,
egyben
visszavonva
két
korábbi,
az
energiahatékonyság területét részben érintő korábbi
jogszabályt, az energetikai szolgáltatási és a kapcsolt
energiatermelési irányelvet.
A Bizottság által készített elemzés szerint a jelenlegi nemzeti energiahatékonysági politikákból a 2020-as
közösségi célkitűzés alig fele teljesülne, miközben az
energiahatékonyságban rejlő lehetőségek hordozzák
magukban a legnagyobb gazdaságélénkítő lehetőséget a
korábban tárgyalt három 2020-as célkitűzés közül. Az EB
Athénban találkoztak az M2RES projekt
kalkulációi szerint a 20%-os megtakarítási célkitűzés
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A javaslathoz készített háttérelemzések megállapítják,
hogy
az
energiahatékonysági
beruházások
a
legköltséghatékonyabb megoldások a CO2-kibocsátás
csökkentésének területén. A hatékonyság ösztönzése
által mérséklődik az energetikai importfüggőség, javul az
(Folytatás a 2. oldalon)

1

ENEREA

•••Energia hírlevél
(Folytatás az 1. oldalról)

európai gazdaság versenyképessége, továbbá a csökkenő importból kifolyólag jelentős mennyiségű pénz
kiáramlását lehet megakadályozni. Az energiahatékonysági beruházások ugyancsak jelentős munkahelyteremtőképességgel rendelkeznek, hiszen a korszerűsítések, nyílászáró-cserék, szigetelési és gépészeti munkák az Unió
területén belül zajlanának.
A Bizottság számos ajánlást fogalmazott meg a 2020-as hatékonysági célok elérése érdekében, amelyet az elmúlt
félévben az Európai Parlament illetékes bizottsága tárgyalt át, és fogalmazott meg ezáltal egy frissített
direktívatervezetet a közelmúltban. Az Európai Parlament a bizottsági munka lezárást követően két napos
nemzetközi sajtószemináriumot szervezett
Brüsszelben, amelynek keretein belül
A közbeszerzéseknél szintén figyelembe kell
felvázolták
az
új
jogszabálytervezet
venni az energiahatékonysági szempontokat
legfontosabb ajánlásait, pontjait. Eszerint:- A
 Az energiaszolgáltatók számára előírásként fogalmazódik
közszférának példamutató szerepet kell
meg, hogy évente teljes energiaértékesítésük 1,5%-ának
betöltenie
az
energiahatékonysági
megfelelő megtakarítást érjenek el.
célkitűzések terén, 2014-re a tagországoknak
 A nagyvállalatok esetében négyévente független
fel kell készülniük arra, hogy évente
elvégezzék teljes épületállományuk 2,5%szervezetek általi energetikai auditot kell lefolytatni
ának (energetikai) korszerűsítését azon
 Nemzeti útiterveket kell készíteni a hűtés-fűtés
épületek esetében, melyek használható
szektorban, amelyek elősegítik a magas hatásfokú
területe meghaladja a 250 négyzetmétert.
A direktíva a korábbiaknál átfogóbban kezeli
az energiahatékonysági célkitűzéseket, így az
magában foglalja az átvitel és termelés
hatékonysági javulásának elősegítését is.

kogeneráció egységek elterjedését, továbbá a hatékony
távfűtési-hűtési szolgáltatás kiépülését.



A fogyasztói oldal aktivizálása érdekében a korábbiaknál
jobb információszolgáltatási kötelezettség terhelné a
szolgáltatókat.

Magyar álláspont
Hazánk szintén aktívan követte a javasolt
direktíva körüli tárgyalásokat, Magyarországhoz kötődik egy új, innovatív finanszírozási mechanizmus
bevezetésének ötlete is. Magyarország a következő európai kibocsátás-kereskedelmi ciklusban (2013-2020)
növekvő mennyiségű ún. ESD-kvótával rendelkezik majd, amelyek piaci értékkel bírnak. A magyar álláspont
szerint, amelyet egyébként több régiós tagállam is támogat, ezeken a kvótákon keresztül forrásokhoz lehetne
jutni pénzintézetek bevonásával. Ez a mechanizmus nagyban könnyíthetné a középület-renoválási vállaláshoz
szükséges önrész előteremtését.
Az energiaellátáshoz kötődő éves 1,5%-os megtakarítással szintén adódhatnak problémák Magyarországon,
legalábbis a kormányzati elképzelések elsőssorban az ország termelői szektorának erősítését vetítik előre, ami
értelemszerűen az energiaigény növekedését is maga után vonja. Az okosmérőknél szintén jelentkezhetnek
problémák, a hazai álláspont szerint - elsősorban az örökölt épületállomány műszaki adottságai miatt - a távfűtés
esetében nem kifizetődő önmagában az intelligens mérők kiépítése.
Az Európai Parlament energiaügyi bizottságát követően a jogszabálytervezet most az Európai Tanács elé kerül,
amely ha jóváhagyja, akkor megtörténhet a parlamenti szavazás. A szemináriumon felszólalók többsége szerint jó
esély van rá, hogy még a dán elnökség ideje alatt sikerül eljutni a parlamenti szavazásig, annak ellenére, hogy a
jogszabálytervezethez közel 1800 módosító indítvány érkezett.

A teljes cikk az alábbi linken érhető el:
http://www.portfolio.hu/vallalatok/zold_energia/itt_az_uj_unios_prioritas_nem_eleg_a_hate
konysagbol.165092.html?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campai
gn=portfoliobox
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Athénban találkoztak az M2RES projekt résztvevői
Az M2RES projekt célja, hogy az olyan marginális
területek, mint pl. hulladéklerakók, felhagyott bányák,
korábbi katonai területek/tárolók és szennyezett
területek visszanyerjék korábbi fényüket megújuló
energia beruházások által.
A 2011 márciusában indult projekt, és 2012. március
22-23-án a 3. projekt találkozó Bologna és Güssing után
a görög fővárosban, Athénban, a CRES – Centre for
Renewable Energy Sources and Saving (Megújuló
Energiaforrások
és
Megtakarítások
Központja)
központjában került megrendezésre.
A találkozón a 12 partnerből Ügynökségünkkel együtt
11 vett részt, akik közül Montengero-ból Ulcijn városa
újonnan kapcsolódott be a projektbe, Bulgária pedig
nem tudott részt venni. Sajnálatos módon az egyik
magyar partner, az Energia Központ kilépett a projektből, helyettük a REC – Közép- es Kelet-Európai Regionális
Környezetvédelmi Központ, Magyar Iroda
csatlakozott.
A másfél napos meetingen a résztvevők
bemutatták a projekt eddigi eredményeit, a
projekt alapját képező regionális felmérések
előrehaladását, megbeszéltük a felmerült
problémákat,
a
következő
időszak
tevékenységeit.
A résztvevők az első nap délután ellátogattak a
CRES kutatási telephelyére, melyet 2003-ban
hoztak létre azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a
lakosság körében a megújuló energiákat, így
demonstrációs és kutatási céllal telepítettek
különböző szélturbinákat, egy napelem és
szélenergia segítségével működő sótalanító
berendezést, egy kisebb helyiség fűtésére
elegendő hőt termelő pellet kazánt, valamint
még egy apró vízerőművet is. Ezen kívül a park
világítását napelemes lámpákkal látják el,
továbbá a park részét képezi 2 elektromos autó,
egy szélenergia segítségével hajtott autó és 2
elektromos bicikli.
A találkozó másnapján bemutatásra került a
A CRES kutató parkja Athénban
projekt honlapja, mely folyamatosan frissülő
tartalommal látja el a téma iránt érdeklődőket. A honlapon a projekt leírása, legfontosabb eredményei magyarul
is megtalálhatóak. www.m2res.eu
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Újabb másfél hónapig nyitva a napkollektoros
pályázat
Május 15-ig újra meghosszabbítják a családi illetve kis társasházak számára napenergiás vízmelegítők
telepítésére eredetileg tavaly kiírt pályázatot.
Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszerben 2011. október elején meghirdetett, 2,97 milliárd forint
keretösszegű „Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és
fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram” pályázat meghosszabbított beadási
határideje 2012. május 15. A részvételi lehetőség kiterjesztését az utóbbi hetekben látványosan megélénkült
pályázói érdeklődés indokolja.
Forrás:ÉMI Nonprofit Kft.-Sajtóközlemény

Újra megnyitja kapuit az Energia Café
Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. elkötelezett aziránt, hogy segítse az
Észak-Alföldi régió gazdasági-társadalmi szereplőit abban, hogy megoldást találjanak energetikai
problémáikra. Ezúttal rendhagyó módon a következő ENERGIA Café-t a Kelet-Magyarországi Európai
Kezdeményezések Alapítvánnyal közösen szervezzük meg, akik szintén elkötelezettek a megújuló energiák
terjesztésének elősegítésében, az energiahatékonyság megvalósításában.
A
Kelet-Magyarországi
Európai
Kezdeményezések Alapítvány célja, küldetése
együttműködés kialakítása és fejlesztése a
non-profit és a for-profit szektor között a
területi és regionális fejlődés elősegítése
érdekében.
A
tájékoztatás
és
szemléletformálás
jegyében
indított.
ENERGIA Café ezúttal Hajdú-Bihar megye
székhelyén,
Debrecenben
kerül
megrendezésre.
Jelen ENERGIA Café célja, hogy az
energiahatékony
településfejlesztés
lehetőségeit
megfogalmazó
vitaindító
előadásokat követően kötetlen beszélgetés
keretében nyíljon lehetőség arra, hogy az
érintettek, a jelenlévők megfogalmazzák
kérdéseiket,
észrevételeiket,
szakmai
tanácsaikat. Gondolkodjunk együtt ebben a
kiemelt jelentőséggel bíró témában.

A X. ENERGIA Café témája:
„Energiahatékony településfejlesztés”
Időpontja: 2012. április 05. (csütörtök), 15 óra
Helyszíne: Alexandra Könyvesház, Book Cafe
Debrecen, Piac u. 34-36.
Előadók:
Dr. Gályász József (KEK Alapítvány)
Aranyász János (Open Media Consulting Kft.)

Legyen vendégünk egy kellemes kávéra egy kötetlen szakmai beszélgetés keretei között!
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Elemzés a geotermikus energia hazai
felhasználásáról
A geotermikus energia felhasználásának eddigi legátfogóbb elemzését végezte el a Debreceni Egyetem
Műszaki Karának kutatócsoportja.
A geotermikus energia felhasználásáról sokaknak Izland jut eszébe.
Érdekes módon azonban Európában - legalábbis ami az
áramtermelés abszolút mennyiségét illeti - Olaszország a
nagyhatalom e téren. 2007-es adatok szerint Olaszországban
évente 5200 gigawattóra áramot termelnek geotermikus
energiából, míg Izlandon “csak” 1483 gigawattórát. A többi ország
eltörpül ehhez a mennyiséghez képest. A harmadik Törökország
alig 108 gigawattórát termel évente. Ha azonban a termelt energia
részarányát tekintjük, akkor már egészen más a helyzet. Izlandon
az ország energiaszükségletének több mint 26 százalékát adta a
geotermikus energia 2010-ben, Olaszországban alig több mint 2
százalékát. Izlandot azonban vulkanikus adottságai miatt nehéz
bármely európai országnak utolérni.
A magyar kormány még 2010-ben megtárgyalta és jóváhagyta
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervét. A
cselekvési terv legfontosabb feladata azoknak az alapelveknek,
cselekvési irányoknak és intézkedéseknek a kijelölése, amelyekkel
teljesíthető az Európai Unió által Magyarország számára előírt - megújuló energiaforrások felhasználására
vonatkozó 2020-ra érvényes - 13 százalékos célérték. Ugyanakkor a cselekvési tervben a kormány olyan
intézkedések foganatosítását vázolja fel, amelyek az Unió által megjelölt célértéknél ambiciózusabb megújuló
részarány - 14,65 százalék - elérését is lehetővé teszik. A vállalások mértékének tekintetében ezzel a célértékkel
Magyarország a tagállamok rangsorában az utolsó helyek egyikéről a középmezőny alsó részébe lép elő. A
megújuló energiaforrások hasznosításával foglalkozó kutatócsoportok között jelentős helyet foglal el a Debreceni
Egyetem Műszaki Karán 2008-ban megalakult, a geotermikus energia fenntartható felhasználását tanulmányozó
GEOREN kutatócsoport.
Miért érdemes Magyarországon termálvíz után kutatni?
A magyarországi kutatásokat indokolja, hogy nagy mennyiségben állnak rendelkezésre kis-közepes (130 Celsiusfoknál alacsonyabb) hőmérsékletű réteg- és karsztvízkészletek, de adott területeken bizonyos mélységben jelen
vannak olyan nagy hőmérsékletű (130-250 Celsius-fokos) készletek is, amelyek lehetővé teszik akár az
áramtermelésre szolgáló erőművi hasznosítást is. A kedvező képet tovább erősíti, hogy a célterület geológiaigeofizikai értelemben európai szinten igen alaposan kutatott, számtalan nem termelő kúttal és működő
termálvíztermelő kúttal rendelkezik, mondja Kalmár Ferenc, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tanára. “A jó
adottságok ellenére a fokozott kitermelés, a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjainak biztosítása
érdekellentéteket szül, s ennek feloldása csupán e kettő összehangolását célzó kutatási programmal valósítható
meg. Ennek birtokában dönthető el, hogy milyen víz- és hőtermelési határértékekig lehetséges a régió
geotermális és hidrogeológiai adottságait fenntartható módon energiatermelésre hasznosítani” - mondta Kalmár.

A teljes cikk az alábbi linken érhető el:
http://www.origo.hu/tudomany/debreceni-egyetem/20120329-magyarorszag-nem-leszizland-a-geotermikus-energia-hazankban.html
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Geotermikus és napenergiával üzemelő
irodaépületet építenek Hajdúszoboszlón
Intelligens, megújuló energiával működő irodaépületet épít,
egyúttal új munkahelyeket is teremt Hajdúszoboszlón az AguaGenerál Kft.; az uniós támogatással megvalósuló, 197,7 millió
forintos beruházás alapkövét szombaton helyezték el.
Intelligens irodaépület Hajdúszoboszlón Intelligens, megújuló
energiával működő irodaépületet épít Hajdúszoboszlón, és új
munkahelyeket teremt az Agua-Generál Kft.; az uniós támogatással
megvalósuló, 197,7 millió forintos beruházás alapkövét szombaton
helyezte el Márton Attila, a fürdőváros országgyűlési képviselője és a
hajdúszoboszlói cég vezetője.
Katona Imre cégvezető elmondta: 2011-ben az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács telephely-fejlesztési pályázatán nyertek 98 millió forintot a beruházáshoz, az
összesen 650 négyzetméteres épület teljes energiaigényét geotermikus, illetve napenergiával biztosítják majd. A
decemberre megvalósuló beruházás hét új munkahelyet hoz létre a főként szennyvíz-, mezőgazdasági és
környezetvédelmi beruházásokkal foglalkozó hajdúszoboszlói cégnél - fűzte hozzá.
Pajna Zoltán, Debrecen alpolgármestere, aki a beruházási támogatás megítélésekor az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke volt, példaértékűnek nevezte a beruházást. A megújuló energiáról sokat beszélnek, de
kevesen valósítják meg - jelezte a politikus hozzátéve, kíváncsiak lesznek az új beruházás első éves
energiamérlegére. Elmondta azt is, hogy a régióban az egyik legnépszerűbb pályázati konstrukció volt az ipar- és
telephely-fejlesztési program, amelyre 2011 és 2013 között 11 milliárd forint áll rendelkezésre. Márton Attila,
Hajdúszoboszló országgyűlési képviselője szerint Magyarországon azoknak a vállalkozásoknak van jövője akik
"dolgozni és foglalkoztatni akarnak". Kiemelte, hogy az Aqua-Generál Kft. újabb fejlesztési és pályázati
projektekkel további foglalkoztatás-bővítést tervez a városban.
Forrás:MTI

Napelemes rendszert telepítettek Bujon
Európai uniós támogatásból valósult meg a buji általános iskola villamosenergia igényének kielégítését célzó
napelemes rendszer telepítése.
A buji önkormányzat 29.206.000 Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével valósította meg a beruházást. A
fix rendszerű, 130 db polikristály modulból álló napelemes
A megvalósítás időszaka: 2011.08.15.rendszer két épületrész déli-keleti ferde tetőzetére került.
2012.02.10.
Az erőmű szerepét 5 darab inverter tölti be.
A beépítésre kerülő névleges teljesítmény: 26
kwp
Az önkormányzat számára kiemelt szempont, hogy a
Várható megújuló energiaforrás felhasználás:
működési költségek számottevően ne emelkedjenek, sőt
27.300 kWh/év
lehetőség szerint alternatív energiaforrások bevonásával
Várható CO2 kibocsátás csökkenés: 15289 t/év
tovább csökkenjenek. E projekttel olyan követendő példát
kíván mutatni, melyhez hasonló Magyarország más pontjain
is felépíthető. A pályázat az Új Széchenyi Terv, Környezet és
Energia Operatív Program keretében zajlott, melynek
keretében kiemelt cél a zöldgazdaság-fejlesztési koncepció,
vagyis a megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák ösztönzése.
Forrás: szon.hu
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Bővítik a debreceni repülőtér megújulóenergiaellátását
A közeljövőben több tízmillió forint értékben valósulhat meg energetikai beruházás a debreceni repülőtéren,
amely elnyerte az "Energiatudatos Vállalat" védjegyet.
Meleghegyi Tamás, az Airport Debrecen Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy a közelmúltban
készült el a repülőtér energia-felhasználásáról egy
vizsgálat, amely éves szinten kétmillió forintos
túlszámlázást talált az energiaköltségekben. A
jövőben tehát ennyivel kevesebb kiadással kell
számolni ezen a téren - tette hozzá.
Meleghegyi Tamás elmondta: a repülőtér
csatlakozott egy európai energiatakarékossági
programhoz, amellyel az a céljuk, hogy "zöld
repülőtérré" váljon a debreceni. A beruházásokra
kitérve ismertette: céljuk, hogy minél nagyobb
részben tudjanak megújuló energiaforrásokat nap- és szélenergiát - használni, valamint energiatároló rendszer kiépítését is tervezik. Mint mondta, a
megújulóenergia lassan megtérülő beruházás, a fejlesztések 10-15 éven belül válhatnak rentábilissá. A
beruházásokat ESCO (Energy Saving Company) cégek valósítanák meg, a repülőtér pedig a megtakarításokból
fedezné a költségeket, de ilyen fejlesztésekre EU-s források is igénybe vehetők - jegyezte meg.
Március 6.-án a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából rendezték meg az Országgyűlés
fenntartható fejlődést szolgáló testületeinek védnöksége alatt, a vállalkozások energiatudatosságának
elősegítése érdekében meghirdetett Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjátadóját, amelyen a debreceni
repülőtér az ország első energiatudatos vállalatai közé került.
Forrás:MTI

Napelem termeli az áramot az iskolában
Hamarosan újabb uniós beruházás zárul le Mikepércsen, megvalósul a „Villamosenergia termelés napelemes
rendszerrel a mikepércsi általános iskolában” nevű projekt.
A Mikepércs Község Önkormányzata tulajdonában álló általános
iskolai épület tetőszerkezetén összesen 48 darab ún.
monokristályos napelem került elhelyezésre. A napelemes
rendszerrel az intézmény, összesen 13 248 kWh
villamosenergiát termel évente, mely az épület teljes
villamosenergia-igényének több mint háromnegyede.
A fel nem használt villamosenergia sem vész el, hiszen a
rendszer alkalmas arra, hogy a többletenergiát visszatáplálja a
hálózatba, melyet az áramszolgáltató megvásárol az iskolától.
Forrás: eszaon.hu
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Ne legyen új ház megújuló energia nélkül!
A Nemzeti Megújuló Energia Platform (MEP) üdvözli, hogy javaslata beépült az országos településrendezési és
építési követelményről szóló kormányrendelet módosításának tervezetébe (OTÉK). A Platform álláspontja,
hogy a közeljövőben minden új építménynél legyen kötelező a megújuló energia alkalmazása. A most
elfogadott rendelet fontos előrelépést jelent ebbe az irányba.
Az új kormányrendelet szerint az építmények tervezése és
megvalósítása során biztosítani kell, hogy az építmény szerkezetének
jelentős mértékű megbontása nélkül is beépíteni vagy csatlakoztatni
lehessen megújuló energiaforrás berendezést. A MEP javaslatát az
indokolta, hogy a meglévő épületek esetén ezen berendezések
utólagos beépítése vagy csatlakozása sokszor akadályokba ütközik, az
építmény olyan mértékű átalakításával és ennek következtében magas
költségekkel jár, amely miatt a megbízók elállhatnak a megrendeléstől.
Az új rendeletnek megfelelően épített épületeknél a megújuló energia
berendezések utólagos beépítése már nem okozhat gondot a jövőben.
A Platform azt reméli, hogy az új épületek megrendelői közül sokan
fognak úgy dönteni, hogy nem csak a csatlakozás lehetőségét
biztosítják a jogi előírásoknak megfelelően, hanem eleve megújuló
energia hasznosítására alkalmas berendezésekkel építetik meg azokat.
A közvélemény joggal várja el, hogy a közszféra jó példával járjon elől.
A MEP szerint a kormányrendeletnek köszönhetően a magyar építész
szakma és az építőipar hamarosan még szélesebb körben fog
alkalmassá válni a megújuló energiák alkalmazására és egyre többeket fognak rábeszélni ezek hasznosítására.
A MEP szerint ez rövidesen lehetővé fogja tenni, hogy pl. a spanyol, izraeli és német szabályozáshoz hasonlóan,
Magyarországon is ne csak a csatlakozás lehetőségét kelljen biztosítani, hanem mielőbb kötelező legyen az új
építmények energia igényének meghatározott hányadát eleve megújuló energiaforrással biztosítani. Ezért a
Nemzeti Megújuló Energia Platform arra ösztönzi a jogalkotókat, hogy mielőbb ilyen tartalmú szabályokat
fogadjanak el, még akkor is, ha ezek hatálybaléptetését csak későbbi időpontban tarják megvalósíthatónak. A jogi
szabályozás korai kialakítása ugyanis több időt biztosítana a gazdasági szereplőknek a felkészülésre.
Forrás: Sajtóközlemény - Nemzeti Megújuló Energia Platform

36 megawattos napelemparkot terveznek Erdélyben
Az erdélyi Dicsőszentmártonban épül meg Románia legnagyobb és Európa második
legnagyobb napelemparkja, amely 30 embernek fog munkát adni.
Szabó Albert közgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a város 29 évre adta
koncesszióba a temesvári Sol Stark Power cégnek a beruházást befogadó 109
hektáros telket. A temesvári cég 72 millió euróra becsült beruházás nyomán több
mint 150 ezer napelemet tervez megépíteni, és ennek érdekében 150 ideiglenes
munkahelyet létesít. A napelemparknak 30 állandó alkalmazottja lesz.
A beruházás az erdélyi Maros megyei kisvárosnak is előnyös, hiszen a beruházónak évente mintegy 120 ezer
eurót kell fizetnie járadékként az önkormányzatnak. Szabó Albert elmondta, hogy a beruházás nyomán a város az
évi közvilágítási költségeinek mintegy fele is megtérül. Adrian Matei, a város polgármestere korábban elmondta:
a tervezett napelempark Európa második legnagyobb ilyen létesítménye lesz. A polgármesteri hivatal várhatóan
március közepén írja alá a szerződést a temesvári céggel.
Forrás:MTI
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Sorozatban gyártható szolár parabolán dolgozik egy
szekszárdi cég
Sorozatban gyártható parabolikus napkollektor kifejlesztésén dolgozik a szekszárdi Gép és Gépelem Kft., amely
a szolár rendszer költséghatékony előállítására nyert el 50 millió forintos európai uniós támogatást.
A kft. az összesen 110 millió forintos projekt keretében 2013 nyarára készíti el a Parkolnak nevezett szolár
rendszer termékgyártási dokumentációját - mondta a MTI-nek Farkas Gábor ügyvezető. A gépgyártó cég a
korábbi években elért 200 millió forintos árbevételt részben az innovatív piaci és műszaki problémák
megoldásával kívánja növelni, ebben különleges helyet foglal el a szolártechnológiai fejlesztés - tette hozzá.
A tervezett napkollektorban a parabola forma alkalmazása mellett a napenergia-gyűjtő gáznemű hőközvetítő
közeget alkalmaz, magas, 500 Celsius fok feletti hőmérsékleten. Petró Balázs, a projekt műszaki vezetője arról
számolt be, hogy olyan termék kifejlesztése a céljuk, amelynél a kinyert energia hőmérséklete magasabb a
jelenleg a kereskedelmi forgalomban kapható berendezések 15-80 Celsius fokos kilépő hőjénél. A kft. a
fejlesztéssel olcsón gyártható, üzemeltethető, egyszerű kivitelű berendezést kíván létrehozni azoknak, akik nem
csak meleg vizet kívánnak napenergiával előállítani, hanem más háztartási berendezések, szaunák, vagy éppen
gabonaszárítók fűtésére is fel szeretnék használni - magyarázta.
A tervezett munka már meglévő ismeretekre épül. A műszaki vezető közlése szerint már a XIX. században
építettek hasonló napkollektorról, a cég terveivel azonos hőmérsékletű gázközeggel üzemelő szivattyút, amit
később Egyiptomban öntözésre használtak. Kínában és Spanyolországban pedig működnek olyan, 10-20
megawattos, kísérleti kollektorok, amelyeknek szerkezete, közege, és a kilépő hőmérséklet megegyezik a
pályázatban tervezettel. A parabolikus napkollektorok abban térnek el a hagyományos síkkollektoroktól, hogy a
parabola antennához hasonló tükörrendszer segítségével a napsugarakat egyetlen pontba fókuszálva lényegesen
magasabb hőmérséklet előállítására képesek.
Magyarországon az utóbbi években több intézményben is telepítettek szolár parabolát. Ilyen, a Magyar Villamos
Művek Zrt. beruházásában elkészült berendezés támogatja többek közt az óbudai nyugdíjas ház fűtési
rendszerét, amely egy évben 13.800 kilowattóra energiát állít elő, ami 1461 köbméter földgáz hőértékének felel
meg.
Forrás: www.zoldtech.hu

Elindult a Fenntartható zöldOtthon Program
2012. március 22-én, csütörtökön tartotta meg kampánynyitó rendezvényét a
Fenntartható Otthon Zrt., ahol bemutatásra került a cég által életre hívott
Fenntartható zöldOtthon Program, valamint bemutatkoztak a cég stratégiai
partnerei, az Országos Roma Önkormányzat és a Türr István Képző és Kutatási
Intézet.
Napjainkban az energiaárak a világgazdasági környezet gyors változása és a
népesség növekvő energiaigénye miatt rohamos növekedésnek indultak, amely
leginkább a háztartások jövedelmét terhelte meg. Az Európai Bizottság és az
Energiaklub felmérései szerint, Magyarországon a lakosság bevételének
átlagosan 17-20 százalékát fordítja energiakiadásokra, az energiaszegényebb
háztartások pedig tíz év alatt újra kifizetik az ingatlan vételárát az elpazarolt
energiaköltségekkel. A háztartások jelentős hányadának ez azonban túl
megterhelő és emiatt sokan az otthonuk eladása, vagy a fűtés kikapcsolása mellett döntenek. A Fenntartható
(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)

zöldOtthon Program (FeOP) azonban egy olyan megoldást kínál, amivel Ügyfeleik a háztartási energiaköltségek
akár felét is megspórolhatják.
A Programot a tavaly alakult Fenntartható Otthon Zrt. hívta életre, melynek alapítói több évtizedes szakmai
hátterüknek köszönhetően kiváló szakértelemmel koordinálják és biztosítják a Program működését és folyamatos
fejlődését.„A FeOP célja a lakóingatlanok energiatakarékossá alakítása és ezáltal gazdaságosabb és komfortosabb
otthonok teremtése” – mondta el Bacsárszki Pál, a cég elnöke. A FeOP végigkísérve az energetikai korszerűsítés
folyamatát, teljes körű ügyintézést nyújt Ügyfelei számára az ingatlan felmérésében, a beruházás
megtervezésében és kivitelezésében, valamint az anyagi fedezet előteremtésében. Annak érdekében, hogy
Ügyfeleik válláról minden terhet levegyenek, a korszerűsítés folyamán elég csak egy munkatárssal kapcsolatot
tartani, aki felügyeli és biztosítja a projekt zökkenőmentes lebonyolítását. A korszerűsítés folyamata a
minőségbiztosítás elvein alapul. A Fenntartható Otthon Zrt. partnerei csak minősített vállalkozók lehetnek,
valamint kizárólag minősített beszállítókkal dolgoznak. Éppen ezért a Zrt. három év garanciát vállal a
beruházásaira.
A FeOP további célja a munkahelyteremtés, elsősorban az építőipar területén. Ezen cél elérése érdekében
stratégiai partneri megállapodást kötött a Türr István Képző és Kutató Intézettel, valamint az Országos Roma
Önkormányzattal. A FeOP a szervezetek együttműködése során a munkahelyteremtéssel a romaintegrációt is
segíteni kívánja.
Forrás: www.alternativenergia.hu

Építészeti díjat alapított a Magyar Energia
Hivatal
Példamutató energia- és környezettudatos tervezői gondolkodást díjazna a Magyar Energia Hivatal, a hazai
energiapiac szakértője. A Takarékoskodj a Föld energiájával! elnevezésű kampány keretében a Hivatal
Építészeti-Épületenergetikai Nagydíjat alapított. A pályázat célja, hogy az energiaellátás biztonsága és az
energiaimport függőség csökkentése érdekében ösztönözze az építészeket környezettudatosságra és a
megújuló energiaforrások alkalmazására.
Az energiabiztonság javításához nélkülözhetetlen, hogy hazánk mérsékelje az energiaimporttól való jelentős
függőségét. Az Európai Unió klíma- és energiapolitikai céljaival összhangban javítani kell az
energiahatékonyságot, és növelni kell a megújuló energiák hasznosítását. Az elmúlt időszakban a Hivatal az
államigazgatáson belül komoly szerepet vállalt a megújuló energia hasznosítása és környezettudatos
gondolkodás további terjedésének elősegítése terén. Támogatásával számos kutatás valósult meg a témában.
Az év elején kiadott „Nemzeti Energiastratégia 2030” egyik fő prioritásának tekinti az állami szerepvállalás
erősítését a szemléletformálás területén is. Ennek jegyében indította el a Magyar Energia Hivatal a Takarékoskodj
a Föld energiájával! elnevezésű, energiatudatosságra ösztöntő kampányát, melynek egyik célja felhívni a
figyelmet arra, hogy egy épület környezetbarát volta a tudatos tervezéssel kezdődik.
Az épületek által okozott energiaterhelés csökkentéséhez elengedhetetlen tudatos tervezés elismerése és
ösztönzése érdekében, a MEH díjazni kívánja az ökologikus építészeti jegyeket magán viselő épületeket, illetve a
példamutató tervezői gondolkodást. Pályázni lehet olyan Magyarországon felépült épülettel, funkcióra és
léptékre tekintet nélkül, amely magán tudja az energia- és környezettudatos ismérveket. A Nagydíjjal kapcsolatos
minden információ megtalálható a Magyar Energia Hivatal honlapján.
Forrás: www.tisztajovo.hu
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Új, egységes energiacímkét vezetett be az Európai
Unió ez elektronikai termékekre
2011 végétől új energiacímkét kaptak az Európai Unióban forgalmazott háztartási gépek és tévékészülékek. Az
új címkék átláthatóbbak, nyelvtől függetlenek és több információt tartalmaznak. Az LG mosógépei, hűtői és
televíziói is új energiacímkét kapnak, amelyek igazolják, hogy a gyártó készülékei eleget tesznek a
környezettudatos termékekkel szemben támasztott elvárásoknak.
1995-ben azért vezették be az energiacímkéket, hogy
ezzel is segítsék a vásárlói döntést és információt
szolgáltassanak
az
adott
háztartási
termék
energiafogyasztásáról. A folyamatos technológiai
fejlődés — új funkciók megjelenése és a régiek
tökéletesítése mellett — azt hozta magával, hogy az
évek múlásával az energiafelhasználás is egyre
hatékonyabb lett. Az új szabályozásra így többek között
azért volt szükség, mert a korábbi besorolás alapján a
piacra kerülő új modellek kilencven százaléka már ‘A’
vagy annál magasabb energiaosztályba tartozik. Az
eredeti besorolás csak háztartási gépekre (a
mosógépekre, a mosogatógépekre, a hűtőszekrényekre
és a bortároló készülékekre) vonatkozott, az új viszont
már a tévékészülékekre is, illetve a szabályozást
várhatóan a különböző légkondicionáló berendezésekre
is kiterjesztik 2013-tól.
Mi mit jelent az új címkén?
A színkódolás tekintetében nincs változás a
korábbiakhoz képest, vagyis továbbra is a sötétzöld
jelenti a leginkább energiahatékony készüléket, a piros
pedig ennek az ellenkezőjét. Az energiaosztályokat
nézve már történt változás. A korábbi, mára elavultnak
számító besorolások három új kategóriával egészültek ki, az ’A+’, az ’A++’ és az ’A+++’-szal. Az új címkék eltérő
jelentést hordoznak mosógépeknél és hűtőgépeknél. Előbbinél „+”-onként 10%-kal fogyasztanak kevesebbet egy
’A’ energiaosztályú készüléknél, utóbbinál egy „+” 20%-kal kisebb fogyasztást jelent. Ezek az értékek több tízezer
forint megtakarítást jelenthetnek éves szinten.
A címkéken az energia-besoroláson kívül más hasznos információkat is találunk. A hűtők esetében a piktogramok
tájékoztatást adnak a várható éves energiafogyasztásról, a hűtő és a fagyasztó tárolókapacitásáról, illetve a
készülék zajkibocsátásáról, decibelben. A mosógépek esetében az éves energiafogyasztás és a vízfogyasztás 220
normál mosási ciklusra vonatkozik. A címkén szerepel továbbá a készülék centrifuga hatékonysági osztálya,
töltőkapacitása (normál 60 vagy 40 fokos pamut program teljes terhelésen), illetve kétféle zajszint, mosási és
centrifuga fázisban (normál, 60 fokos pamutprogramnál, teljes terhelésen).
A televíziókon ’A+’ jelzés jelöli a legenergiatakarékosabb készüléket. A piktogramokról megtudhatjuk az éves
energiafogyasztást, a fogyasztást bekapcsolt állapotban, van-e ki/bekapcsoló gomb, illetve a képátlót
centiméterben és hüvelykben.
Forrás: www.tisztajovo.hu
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5 év alatt megtérülhet: hogyan telepíthetünk házi
vízerőművet?
Ha a kertünk végében patak csordogál, gondolkodhatunk házi vízerőműben is, amellyel áramot termelhetünk.
A vízturbina teljesítménye függ a patak esésétől és a vízhozamtól. Nálunk kisebb esésű vizekkel
találkozhatunk, de így is érdemes belevágni, hiszen annak összköltsége 1-3 millió között mozog, ami akár 5 év
alatt is megtérülhet.
Mennyibe kerül egy erőmű?
Az erőművek építését a földmunkavégzéssel kell
kezdeni. A nagyobb esést a patak duzzasztásával
és a mederkotrással érhetjük el. De már 0,5-4
méteres esés esetén is meg tudjuk forgatni a házi
erőművel a turbinát – magyarázza Tamás Péter.
Majd hozzáteszi, hogy az 5-10 méteres esésű,
átlagos vízhozamú patakban 4-5 kW napi
teljesítményt „csiholhatunk ki” az erőműből, fél
méteres esésénél a teljesítmény 1 kW lehet
naponta. De a pontos adatokat mindig csak a
helyszíni felmérés után kaphatjuk meg.
Egy kis vízesésű, de viszonylag bővizű patakra épített háztartási célú vízerőmű ára összesen 4-600 ezer forint
körül alakul, de nagyobb szerkezet esetén az összeg akár 2-3 millió forintba is kerülhet, főként ha talajrendezést,
mederkotrást is kell végezni, vagy ha gátat kell duzzasztani, azaz betonalapot és műtárgyat is el kell helyezni a
patakra. Utóbbi esetben az engedélyezési eljárás is bonyolultabbá válhat, ellenben a beruházás a volumen miatt
akár 5 év alatt is megtérülhet – mondja Tamás Péter.
De egy egész utca is összefoghat, és ha közösen finanszíroznak egy törpe erőművet, akkor akár 1-2 év alatt
megtérülhet a beruházás. A turbinákat egyébként úgy tervezik, hogy több évtizeden keresztül üzemeljenek
nagyon kis karbantartási igény mellett.
Milyen engedély szükséges?
Mivel a patakmeder állami tulajdonban van, ezért a regionális környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
Zöldhatóságtól kell engedélyt kérni a vízerőmű-építésre. Hiszen a folyók és ártereik bonyolult ökológiai rendszert
alkotnak, amelyek érzékenyen reagálnak az emberi beavatkozásra. Az állami szervek mellett a helyi
önkormányzatnál is lesz dolgunk. Ezért érdemes áttanulmányozni a helyi szabályozást, hiszen építési engedélyt
kell kérnünk, amely tartalmazza a kiviteli terveket és a gépészeti megoldásokat is. Az engedélyeztetési eljárás a
már korábban felvázolt szemlélet miatt több hónapig, de akár egy évig is eltarthat a sokrétű bürokrácia miatt. Az
adminisztrációs költségek összértéke elérheti az 5-800 ezer forintot is. Így összesen 1-3 millió forint között
mozoghat a beruházás összköltsége, vagyis érdemes felmérnünk, hogy ez hány év alatt térülhet meg.
Sziget- és hálózati üzemmód
A vízerőművek esetén – akárcsak a szélgenerátoroknál – beszélhetünk sziget- és hálózati üzemmódról. Első
esetben a megtermelt áramot saját háztartásunkban tudjuk hasznosítani, míg utóbbi esetben a helyileg illetékes
áramszolgáltatóval kell megállapodnunk, hogy engedélyezze a hálózatba táplálást. Hálózati üzemmódnál akár
invertert is be kell iktatnunk a rendszerbe a szinkronizálás miatt. A helyi szolgáltató ekkor lecseréli a régi
villanyóránkat, és ún. ad-vesz órát szerel fel, amely képes visszafelé is pörögni, majd az üzemeltető és a
szolgáltató megadott időközönként elszámol (többnyire éveként). Ha egy háztartás éves áramigényét például
2000 kW-ban határozzuk meg, akkor egy pár méteres esésű folyamra telepített erőmű energiatermelésének
40%-át is visszatáplálhatjuk a rendszerbe éves szinten – kalkulál Tamás Péter.
(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)

Ha saját malmunk van
Magyarország néhány tájegysége, így a Balaton-felvidék is bővelkedik régi vízimalmokban, amelyek jelentős része
reaktiválható. Ha az eredeti vízhasználati engedélyt nem vonták vissza, akkor csak helyre kell állítani a
gépészetet, és máris termeli az energiát. Tamás Péter legutóbbi munkájánál az összköltség kb. 600 ezer forint
volt, hiszen a gépészet viszonylag jó állapotban átvészelte a történelem viharait, mindössze a generátort, a
hajtást és a turbinatengelyt kellett modernizálni.
Ha nincs meg a gépészet, akkor két fajta megoldás létezik: egyrészt csupán látványelemként működtetjük a
vízimalmot, ekkor kb. 1,5-2 millió forintba kerül a reaktiválás, ami a kereket és a főbb berendezési elemek
beépítését jelenti. Ha áramot kívánunk vele termelni, akkor az állapottól függően (meg vannak-e a műtárgyak,
vízturbina stb.) néhány százezer forinttól akár több milliós költséggel is kalkulálhatunk. Ha pedig korábban
visszavonták a vízhasználati engedélyt, akkor jöhet ismét a Zöldhatóság.
Forrás: ingatlanmagazin.com

Ősztől konnektorról is tölthető lesz a Prius
Egész pontosan ősztől már a hazai piacon is kaphatóak lesznek azok az új, teljesen hibrid Toyota Priusok,
melyeket az otthoni hálózatról is feltölthetnek majd tulajdonosai. A Prius Plug-in Hybrid elnevezést viselő
modellek közül már egy példány Magyarországra is érkezett március elején, hogy a fővárosi utakon élesben is
teszteljék a kiválasztottak.
A Toyota Motor Hungary Kft a közelmúltban mutatta be az új full hybrid modell prototípusát, melynek
tesztelésével célja, hogy elterjedjen Magyarországon is a Toyota új technológiája, valamint igazán felmérje az
igényt és a keresletet a teljesen elektromos autók iránt. Ezenfelül a márka szeretne rávilágítani a hazai feltöltőállomások számának növelésére is.
A tesztautó az ELMŰ áramszolgáltató székházában, az első nyilvános, fővárosi töltőállomáson debütált, ahol
Kövesdi Zoltán, az ELMŰ igazgatósági tagja kifejtette, hogy Budapest ideális helyszín az elektromos és hibrid
autók használatara, és bízik benne, hogy hamarosan egyre több ilyen kocsi járja majd a főváros utcáit. Mindezt
elősegítve működtet már számos helyen nyilvános, a lakossági ügyfeleknek ingyenes töltőpontokat az
áramszolgáltató, amely ezt az infrastruktúrát tovább is bővíti.
A hazai importőr majd szeptemberben kezdi el
forgalmazni itthon a Prius Plug-in Hybrideket,
amelyek 25 kilométeres elektromos üzemű
hatótávolsággal rendelkeznek. Akkumulátorát
pedig 220 voltos hálózatról 90 perc alatt is fel
lehet tölteni, amihez semmi átalakító nem
szükséges, csupán egy konnektor. Hiroshi
Saito, a Toyota elnöke szerint ez a modell,
nagymértékben
hozzájárul
majd
a
fenntartható mobilitás megteremtéséhez. A
Prius Plug-in Hybrid jóval olcsóbban
üzemeltethető, mint egy benzines, dízel autó,
amellett, hogy környezetkímélő.
Utóbbi pedig egyre fontosabb, olyannyira, hogy a minap az Európai Bizottság előírta közlekedési, úgynevezett
Fehér Könyvében, hogy 2030-ra a városi közlekedésben felére kell csökkenteni a belső égésű motorokkal működő
autók számát, 2050-re pedig teljes el kell tűnniük.
Forrás: www.tisztajovo.hu
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Nyíregyháza lett a Föld órájának
magyarországi fővárosa

Energia ABC
Energiafű:

Globálisan és Magyarországon is rekordrészvétellel zárult a Föld órája
mozgalom 2012. évi rendezvénysorozata: a világ 150 országából 6494 város,
hazánkból 93 település csatlakozott a nemzetközi szervezetek, élükön a
Természetvédelmi Világszövetség (WWF) felhívásához, és kapcsolta ki egy
órára az elektromos berendezéseket. Nyíregyháza nyerte a Föld órája
fővárosa címet, ahonnan a magyarországi regisztráltak közel harmada
csatlakozott a kezdeményezéshez.
Szombat
este
fél
kilenckor ismét kialudtak
a világ nagyvárosainak
díszfényei. A 2007-ben
Sydney-ből
indult
kezdeményezés mára a
világ
legnagyobb
önkéntes akciója lett,
amelyhez
minden
eddiginél
több,
150
ország csatlakozott 2012ben. A WWF Magyarország csapata Budapesten a Lánchídról kapcsolta le a
főváros fényeit. Budapesten négyezer ember ünnepelte az összefogás erejét
és a Földet a 60 perc sötétséggel – ismertette Antal Alexa, a WWF média
menedzsere.
"Az idei WWF Föld órája hatalmas siker volt. A nagyvilágból összesen 150
ország és 6494 város csatlakozott, ami több mint eddig bármikor. Hazánkban
is túlszárnyaltuk a tavalyi akciót, idén összesen 93 település, 467 vállalat és
intézmény és közel 9000 magánszemély csatlakozott" – mondta az esemény
után Figeczky Gábor, a WWF Magyarország igazgatója."A WWF Föld órája
azonban nem csak arról szól, hogy évente egy órára lekapcsoljuk a fényeket. A
kezdeményezés célja egy élhetőbb, fenntartható jövő kialakítása. Ehhez
nagyon fontos a környezettudatos életmód, amelynek szimbólumává vált ez a
mozgalom. A bolygó védelmében tett lépéseket ez az akció motiválja, és a
sikerek azt igazolják, hogy a 60 perces sötétségen túl a hosszú távú
eredmények sem maradnak el" – tette hozzá az igazgató.
A teljes cikk az alábbi linken érhető el:
http://www.alternativenergia.hu/nyiregyhaza-lett-a-fold-orajanakmagyarorszagi-fovarosa/46380
Kiadja:
ENEREA Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, ’A’ ép.,
III/345.
Telefon: 42/599-400, mellék: 2816
Fax: 42/999-635
Honlap: www.enerea.eu, E-mail: info@enerea.eu
Felelős kiadó: Vámosi Gábor

Évelő, bokros szálú energianövény,
melyet fűtőanyagként használnak fel.
A fűből préseléssel apró darabkák,
pellet készíthető, amely kiválóan
alkalmas az úgynevezett kisebb
kazánok
fűtésére.
Nagyobb
erőművekben közvetlenül a bálák is
elégethetők, ún. rostélyos eljárású
tüzeléssel. Fűtőértéke közelíti, illetve
meghaladja a hazai barna szenek,
valamint a fa és a szalma fűtőértékét.
Infrapanel:
Más néven infrafűtés. Ez egy sugárzó
villanyfűtés, amely infrasugarakkal kelt
hőérzetet.
Akár
80%-os
energiamegtakarítást is el lehet érni a
hagyományos fűtési rendszerekkel
szemben,
ami
az
alacsony
energiafelvételének
és
a
jó
szabályozhatóságának köszönhető.
Magas nyomású nátrium lámpa:
Elsődleges fénygenerálásra nátrium
atomokat ionizál, miközben sárgásarany színű fényt bocsájt ki. Ideálisan
használható belső terek és ipari
területek megvilágítására, valamint
közvilágításra.
Szelektív felület/bevonat:
Olyan felület/bevonat, amely bizonyos
hullámhossztartományba eső fényt
elnyel (pl. napfényt), kisugározni
ellenben
egy
más
hullámhossztartományba eső fényt
fog (pl. infravöröset). Abszorber
lemezek felületének bevonataként
használható.
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