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Egyszerű és olcsó 
gáztakarékos tippek
- Csökkentsük hőmérsékletet! A lakásban és a 
munkahelyeken is elég 20-21 fok, a túlfűtés 
helye� inkább öltözzünk melegebben! Ha 2°C 
fokkal lejjebb tekerjük a termosztátokat, azzal 
10% energiát takaríthatunk meg.
- Ne fűtsünk, ha nincs rá szükség! Ha nem tartóz-
kodunk o�hon, tekerjük lejjebb a fűtést, és 
éjszakára is érjük be alacsonyabb, 16-17°C-os 
hőmérsékle�el! Ne fűtsük a nem használt helyisé-
geket!
- Használjuk ki a napot! Tegyük szabaddá az 
ablakokat, engedjük, hogy a napfény melegítse a 
lakást!
- Este eresszük le a redőnyt! Sötétedéskor, a 
redőnyök leeresztésével és a függönyök 
behúzásával kevesebb meleg szökik el! 
- Szellőztessünk okosan! Többször, de rövid ideig 
szellőztessünk, ezzel is csökkenthetjük a fűtésre 
fordíto� energiát! Ha folyamatosan résnyire 
hagyjuk nyitva az ablakot, akkor az utcát 
melegítjük a lakás helye�!
- Párásítsunk! Ha elég párás a levegő, az alacsony-
abb hőmérsékletet is melegnek érezzük, így 
néhány fokkal hűvösebbel is beérjük.
- Hagyjuk szabadon a fűtőtestet! A radiátort elzáró 
bútorok elnyelik a meleg nagy részét. Ügyeljünk 
rá, hogy a függöny ne lógjon a radiátorra!
- Szereljünk fel hőtükörfóliát! Gyorsan, könnyen 
kivitelezhető megoldás a fűtési energia csökken-
tésére a radiátor mögé szerelt hőtükörfólia, 
amivel akár 5-6 százalékot is spórolhatunk.
- Spóroljunk a meleg vízzel is! Fürdés helye� 
zuhanyozzunk, így harmadannyi vizet és energiát 
használunk, mintha kádban fürödnénk.

 



A napenergia nem csak környezetbarát alternatíva, de segítségével csökkenthető az 
energiaszolgáltatóktól való függés és a rezsiköltség is. Ön miért ne élne vele?
A napenergia előnyeiről, felhasználhatóságáról kérdeztük Plachy Lászlót, a Green Plan 
Energy Kft. ügyvezető igazgatóját.

Csökkentse rezsiköltségeit
napelemmel, LED-izzóval!

Miért előnyös a napenergia?

A Nap egy bárki számára elérhető energiaforrás, amely 
még évmilliókig hozzáférhető. Miközben a fosszilis 
energiahordozók készletei napról napra fogyatkoznak, 
a Nap energiája naponta megújul. Felhasználásával 
nem terheljük környezetünket, nincs károsanyag-
kibocsátás, illetve részben vagy akár egészben 
függetleníthetjük magunkat az energia-szolgáltatóktól, 
így csökkentve rezsiköltségeinket. 

Milyenek a hazai adottságok?

Magyarország napenergia tekintetében közepes 
adottságokkal rendelkezik, de jobb helyzetben van, 
mint pl. a szomszédos Ausztria, ahol ennek ellenére 
lényegesen nagyobb arányban aknázzák ki a Nap 
energiáját. Az MTA egy becslése (2006) szerint a jelen 
technológiák mellett az ország akár teljes éves energia-
fogyasztása fedezhető lenne a Nap energiájából. 

Milyen napelem panelt válasszunk?

Mivel hosszú távú befektetésről van szó és a garanciális 
idő 10-25 év, a megbízható, nagyobb múlttal 
rendelkező gyártók termékeit keressük. Cégünk az LG 
Magyarország Kiemelt Partnereként elsősorban a 

minőségi LG MonoX NEON monokristályos 
napelemeivel foglalkozik, amely 2013-ban az Intersolar 
kiállításon Napelem kategóriában kapott nagydíjat, de 
kínálatunkban alacsonyabb árkategóriájú termékek is 
megtalálhatók, amelyek a kedvezőbb ár mellett 
teljesítik a műszaki elvárásokat. 

Hálózatba táplálós vagy sziget üzemmód?

Nagyobb rendszer esetén csak a hálózatba visszatáp-
láló kivitelt javasoljuk, mert az energia tárolása jelenleg 
még nagyon költséges és túl hosszú a megtérülési 
ideje. Szigetüzemű rendszereket olyan esetekben 
célszerű alkalmazni, ahol kisebb a teljesítmény-igény, 
vagy nagyon költséges a hálózati áram bekötése. 
Cégünk egyik legnépszerűbb terméke a LED-SOLAR 
kandeláber, ami szigetüzemben lát el térvilágítási 
feladatokat. Igen kedvelt termékünk, segítségével 
ugyanis sok építési és engedélyeztetési költség 
megspórolható. 

Mire szolgál az inverter?

Amennyiben nem szigetüzemű rendszert építünk ki, 
hanem hálózatra szeretnénk visszatáplálni a napelemek 
által termelt energiát, a napelem egyenáramát 
váltóárammá kell alakítani. Ezt az átalakítást végzik 
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alapvetően az inverterek, amit adatgyűjtési és védelmi 
funkciók is kiegészítenek.

Fontos: mielőtt invertert választunk, tájékozódjuk, 
hogy a szolgáltató engedélyezi-e az adott inverter 
csatlakozását! Természetesen szakembereink ebben is 
naprakészek, és készséggel segítenek a választásban. 

Mennyi napelem kell egy házra?

Ha a cél, hogy nullára csökkentsük villamos költségein-
ket, a rendszert az adott épülethez kell méretezni. 
Például havi ~14.000Ft-os villanyszámla Likvidálására 
javasoljuk a legkedvezőbb árú és a legnagyobb 
mennyiségben értékesített, 3,1Kwp hálózatba visszatá-
pláló rendszerünket, ami most akcióban csak 
1.250.394.Ft + áfa. Ez tartalmazza a 13db 240Watt 
teljesítményű napelemet, az engedélyes invertert, a 
tervezést, az Émász, E-on, Démász ügyintézést, 
valamint a teljes kivitelezést ferde tető esetén. 
Amennyiben azonban nyugodtabb lenne egy Prémium 
kategóriás rendszerrel akkor az 3.12kWp LG MonoX 
panellel szerelt hálózatba tápláló rendszerünket 
ajánljuk 1.333.858.Ft + áfa összegért, ugyancsak 
„kulcsrakész” csomagban. További információkért 
látogasson el webshopunkba! 

Mivel tudok még több energiát megtakarítani?

Cserélje ki otthonában a hagyományos fényforrásokat 
korszerű, energiatakarékos, hosszú élettartamú LED 
fényforrásokra, amelyek akár 80-90%-kal kevesebbet 
fogyasztanak hagyományos társaiknál. 

Hol tudom megvenni?

Mindent megtalál a www.ipari-led.hu webáruházban, 
vagy bemutató termünkben: 1083. Budapest, Práter 
utca 30-32.

Nyitva tartás: H-CS: 9:00-17.00-ig, P: 9-14-ig
Üzlet telefonszáma: 06 70-509-8799
Email: rendeles@ipari-led.hu
info@greenplan.hu
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Cégünk kizárólagos forgalmazója a világszerte ismert és 
elismert olasz Maddalena vízmérőknek. Legyen szó 
bármilyen vízmérőről – ipari, otthoni, szennyvíz és 
hőmennyiségmérő – a márkanév mindig megoldást 
kínál, megfizethető áron. 

A DS TRP felszállóágas vízmérő többsugaras nedvesen 
futó felszálló ágas vízmérő ½”-6/4”-ig, mely hideg (30C°) 
és meleg (90C°) víz mérésrésére egyaránt alkalmas. A 
vízmérő Eu hitelesítéssel kerül forgalomba! Ennek a 
fajátnak a C típusa többsugaras nedvesen futó aknás 
vízmérő. ½” – 2”-os méretig kapható kereskedelemi 
forgalomban. 2”-os méretben menetes és karimás 
kivitelben is kapható! Hideg (30C°) víz mérésrésére 
alkalmas. 
Ennél a típusnál a számlálót védőfolyadékos védelem 
jellemzi. A MID kivitelt is ezek a műszaki paraméterek 
jellemzik. A TPR és TBR típus többsugaras nedvesen futó 
aknás vízmérő, amely hideg és melegvíz mérésére szintén 
egyaránt alkalmas, impulzusadóval is felszerelhető. 
Ugyanezeket a paramétereket tudja a DS S/D hideg- és 
melegvizes vízmérő is.
Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú hidegvízmérő 
óra A Focus, melyet a magas mérési dinamika, a zavarokkal 
szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás 
jellemez. A vízmérő vízszintes beépítésre került 
kialakításra, DN50 – DN100-ig karimás kivitelben.
Az ún. MVM szárazon futó vízmérő a precíz mérési 
eredményeket érintő tevékenyésgek során elenged-
hetetlen. Szárazon futó gyűrűdugattyús konstrukció, mely 
kiváló indulási érzékenységgel rendelkezik. Kiemelkedő 
mérési eredmények és tartós stabilitás jellemzik ezt a 
mérőt. Az áramlási zavarok nem befolyásolják a mérési 

eredményt. A folyadéktér és a számlálómű tér szétválasz-
tásával biztosított az optimális üzembiztonság a korrozív 
vizek mérésénél is. 0,05 l leolvasási pontosságú 
számlálómű, mely hermetikusan zárt.
A Toschiba 355 elektromágneses indukciós vízmérő ivóvíz 
és szennyvíz mérésére alkalmas, DN 15 – DN400-as 
méretig, karimás kivitelben. Ebből a típusból kompakt és 
split változat is rendelhető.
A Datawater WS karimás csatlakozású Woltmann vízmérő, 
mely szárazonfutó kivitelű, mágneses jelátvitellel működik. 
Nagy átmérőre kifejlesztve, impulzustávadásra előkészítve 
kerül forgalomba. Belszerkezete cserélhető! Vízszintes 
beépítésre kialakított.

MADDALENA VÍZMÉRŐK ÉS 
HŐMENNYISÉGMÉRŐK

DS TRP felszállóágas vízmérő

MVM szárazonfutó
hidegvizes vízmérő

DS TRP MID
hidegvizes vízmérő

DS TRP C osztály
hidegvizes vízmérő



Datawater WS hidegvizes 
vízmérő

Toschiba 335 hidegvizes és 
szennyvízmérő

DS S/D hideg- és melegvizes 
vízmérő

DS TBR hideg- és
melegvizes vízmérő

DS TRP hideg- és
melegvizes vízmérő

Focus hidegvizes vízmérő
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A Maddalena márka kétféle hőmennyiségmérőt kínál a 
piacon. A Microclima kompakt hőmennyiségmérő ½” 
L=110 mm és ¾” L=130mm beépítési méretekben kapható.
Az ½”-os 0,6 és 1,5m3/h, a ¾”-os 2,5m3/h átfolyással kerül 
forgalomba. M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad. A 
készülék 6 évig tartós elemmel rendelhető. (külön kérésre 
10 évessel is!) Rendelhető hűtés-fűtés kivitel is.
A Maddalena Ultrasonic egy mozgó alkatrészek nélküli 
kompakt hőmennyiségmérő, az ultrahang elvén működő 
áramlásmérővel. A Maddalena Ultrasonic segítségével 
nagy pontossággal mérhető a hőmennyiség a 
távhőszolgáltatásban. Tarifaszámlálás előre meghatáro-
zható küszöbértékkel, 13 havi indexérték tárolással oldható 
meg. Csúcsáramlás- és csúcsteljesítmény-értékek tárolása 
jellemzi. Rendelhető hűtés-fűtés kivitel ebből a típusból is, 
szintén M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad.

Ultrasonic hőmennyiség mérő

Microclima hőmennyiség mérő
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 Miért válasszuk 
Fabrikett  
A brikettek több fajtája található meg a hazai kereskedelmi 
forgalomban. A legtisztább és egyben egyik legjobb hatékony-
sággal a fabrikettek rendelkeznek. A fabrikettek több fajtája 
található a hazai piacon. Így töbek között a bükk, mely brikettek bükk 
fűrészporból préseléssel készülnek 975kg/cm2 nyomáson. A brikett felhasználható háztartási vagy ipari 
fűtőanyagként szén vagy tűzifa helyett. Nem csak hagyományos tüzelőberendezésekben, de kerti és 
grillsütőkben is kiválóan használható. A fabrikett környezetbarát, 100% természetes faanyagot (faporok, 
faforgács, faapríték, erdőgazdasági melléktermék, gyaluforgács, keményfa fűrészpor) tartalmaz, enyv vagy 
egyéb adalékanyag hozzáadása nélkül. A bükkfa brikett fűtőértéke megegyezik a barnaszénével, jóval magas-
abb a tűzifáénál, vagyis ugyanolyan fűtőhatás eléréséhez kisebb mennyiséget kell elégetni. Azonos 
mennyiségű bio fabrikett lényegesen hosszabb ideig, nagyobb hatékonysággal ég és izzik, mint a tűzifa. Az 
égési idő 2 – 3 –szor hosszabb, mint a tűzifa esetében, lángolva ég, nem kormol, ezért családi házak 
kandallójába, cserépkályhába kitűnően alkalmazható. Kazánbarát, egyenletes, hosszan tartó, szinte tökéletes 
égést biztosít. Amíg a brikett lángra kap, addig nagyobb szellőzést kell biztosítani. Amint átizzott és kis, kékes 
színű lánggal ég a szellőzést minimalizálni kell. A lényeg, hogy ha már izzik a brikett, akkor ezt az izzó állapotát 
minél tovább meg kell őrizni, mert így tudja a legtöbb hőt leadni. A felhasználást követően az égés utáni 
hamutartalom 0,7- 1,5% közötti, ami környezetbarát és a kiskertek trágyázásához alkalmazható. Az elégetése 
esetén nem képződik nagy mennyiségű hasznosítatlan salak, szemben a tűzifával 15-20% hamu, és szénnel 
30% salak marad. A bükk brikett 18 – 19 MJ/kg fűtőértéket tud, ami cca 5,14 kWh/kg. A velük való tüzelés 
esetén kb. fele-háromnegyede mennyiség szükséges, mint a nyers tűzifából, mert a bio fabrikett nagy 
nyomással préselt, szárított fűrészporból készült, a szén energiatartalmának felel meg (17,5-18,9 MJ/kg = 
4000-4500 kalória).így a fűtőértéke kb. 50 %-kal nagyobb, mint a nyers tűzifáé. 

Néhány más tüzelőanyag idevonatkozó adatai 
összehasonlításképpen: gázé átlagosan 34 MJ/m3 
(28-36 MJ/m3); Szén: tőzeg: 6-14 MJ/kg, lignit: 8-14 
MJ/kg, barnaszén: 14-20 MJ/m3, feketeszén: 20-30 
MJ/kg, gra�t: 40 MJ/kg; Fa: légszárazan (15-18%) a 
tűzifa átlagértéke 15 MJ/kg, (A nedves fa 

fűtőértéke jelentősen romlik, akár a felére is!!!) A 
fenyő fűtőértéke átlagosan 14 MJ/kg, a lombos fáké 

átlagosan15 MJ/kg közülük 16,9 MJ/kg-mal a kőrisé a 
legmagasabb, utána a tölgyé 16,5 MJ/kg-mal. Fűtőolaj: 40-43 

MJ/kg;

A fűtőértéket nem a forma határozza meg, hanem a felhasznált fafaj, az alapanyag nedvesség-
tartalma és a préselés minősége (minél nagyobb nyomáson préselik, annál jobban képes tovább 

izzani a brikett). A henger alakot alapvetően a felhasználók kedvelik a könnyebb elégetés miatt, míg a 
tégla alak esetében jobban kell �gyelni a hatékony égetésre. Mivel nem csak a felhasznált alapanyag 
határozza meg a brikett minőségét, nehéz választ adni arra, hogy pl a két leggyakoribb fabrikett, a bükk és a 
fenyő brikett között mekkora a különbség. 
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Erre a fűtőértékre való tekintettel nehéz válaszolni. Ugyanakkor a téglalap alakú fenyő brikett több hőt tud 
leadni, mint a fekvő hengeres csomagolású bükk, mivel a préselés minősége sokkal jobb. A bükkből készült 
brikettek nedvességtartalma kicsi (10% körüli), ezért könnyebben és jobb hatásfokkal égnek, mint a 
hagyományos tűzifa. Vásárlása esetén nem vásárol vizet is, mint a nyers tűzifánál, amely csak a súlyt, így az árat 
növeli, viszont az égés hatékonyságát jelentősen csökkenti és a kazánt is károsítja. A vizes tűzifa égetése során 
a keletkezett energia jelentős része a víz elpárologtatására fordul, nem pedig a szoba hőmérsékletének 
növelésére, ezáltal romlik a hatékonyság. A fabrikettben nincs víz, száraz fűrészporból van, így a teljes 
hőmérséklet a szoba fűtését segíti elő. A fabrikett sokáig izzik, tartja a hőt. Az éjszakai tüzelésnél a szellőztetés 
minimumra való állításával tudjuk az időt jelentősen megnövelni.

A brikett egységes formájának köszönhetően jól raktározható, könnyen szállítható, kényelmesebb felhaszná-
lást tesz lehetővé. Szállítás után nincs szükség feldolgozásra, aprításra, szárításra, közvetlenül felhasználható. 
Alkalmazásával folyamatosan állandó minőségű tüzelőanyag áll rendelkezésünkre, egységcsomagolásban 
kapható, így a kiszállított mennyiség könnyen ellenőrizhető, szemben a hagyományos tűzifával, ahol sok 
esetben még a szakemberek is nehezen tudják a pontos mennyiséget felbecsülni. Környezetkímélő, mivel 
CO2-semleges, vagyis elégetésekor csakis annyi szén-dioxid termelődik, amennyit a növényi fotoszintézis 
felhasznált. A fában kén gyakorlatilag nincs, ezért füstje a környezetre káros kéndioxidot nem tartalmaz. A 
brikett száraz, fedett helyen tárolandó. Nedvesség hatására a brikett veszít a sűrűségéből. A csomagoló 
fóliából kibontott termékeket minél hamarabb fel kell használni. A termék lebomlik víz és napfény hatására! A 
szárazföldi és vízi életre hatást nem gyakorol. A brikett nagy sűrűségű (1000 – 1400 kg/m), vízben elsüllyed, a 
tűzifával szemben 2 – 3 –szor nagyobb sűrűségű.
A brikettet és a tűzifát vegyesen is használhatjuk, már csak azért is, mert egyes brikett gyártók termékei 
nehezebben kapnak lángra és egy jó tűzifa csomag biztosítani tudja a folyamatos lángot a brikett begyúj-
tásához. Legalább feleannyi brikett kell egyszerre a tűztérbe, mint fából, különben hamarabb tönkremegy a 
tűztér. Konkrét példák, hogy a kandallót telerakták brikettel és reggelre leolvadt a készülék, rosszabb esetben 
tűzeset jött létre. Ebben az esetben kérjük ki a gyártó tanácsát, hiszen ők tudják, mit tud a termékük.
Arra nehéz egy számot megadni, hogy mennyi db vagy kg brikett kell adott nagyságú lakás vagy ház 
befűtéséhez. Arról nem is beszélve, hogy nem is a m2, hanem a m3 számít igazán. Alapvetően igaz, hogy 
brikettből kb. feleannyi mennyiség kell, mint tűzifából. Téli napokon egy normális méretű családi háznál 1,5 q 
fa fogy naponta. Így brikettből kb. 70 kg -ra van szükség. Más oldalról megközelítve egy cca 400 m3 –es 
házban, egy kemény téli napon (hajnali -7 C) kb. 40 m3 gáz fogy. Ennek a fűtőértéke cca 73 kg brikettnek felel 
meg.


