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Kedves Ügyfeleink! 

Hadd ajánljuk figyelmükbe a 

 

(Danish Board of District 
Heating), 

vagyis a dán távhő népszerűsítésével foglalkozó szervezet legújabb kiadványát, 

melyet az alább található képre kattintva érhet el. Ebben dán fogyasztásmérő gyártó 

partnerünk, a kamstrup A/S is megjelenik a 3. oldalon, hiszen az „Irány az 55%” 

elnevezésű az EU által 2030-ra kitűzött, legalább 55%-os kibocsátáscsökkentési célok 

eléréséhez elengedhetetlen az okos mérési lehetőségek kiaknázása korszerű 

adatgyűjtési és analitikai megoldások alkalmazásával az energiahatékonyság 

növekedéséhez hiszen ne feledjük a teljes energia fogyasztásának 50%-a fűtéshez és 

hűtéshez kapcsolódik. 

 

 
Érdekesség a kiadványból, hogy manapság az összes hulladéknak csak 19% -át 

hasznosítják újra vagy komposztálják, és csak 11% -át égetik el. A többit 

hulladéklerakókba küldik (37%), vagy szabadon tárolják (33%). Micsoda pazarlás! A 

hulladék értékes erőforrás, ha a szerves tartalmat biogázzá alakítják, vagy elégetik 

villamos energia és távhő előállítására. 

https://dbdh.us19.list-manage.com/track/click?u=91cd6e6798d38c49879a03e20&id=a26821f9ba&e=0bdb9f29e7


Think forward  
Az energia-megtakarítás hiteles méréssel kezdődik! 

Fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak  
Smart-Smarter-Wireless 

 

 
https://www.kamstrup.com/en-en 

Okos fogyasztásmérési megoldások energiaszolgáltatóknak!  
BE SMART!                                  Oldal: 2 / 2 

 

Ehhez a gondolathoz kapcsolódott a közelmúltban megtartott XXI. MATÁSZSZ  

Távhőszolgáltatási és Szakmai napok online rendezvényen Molnár Szabolcs, a 

Magyar Mérnöki Kamara képviseletében tartott „Hulladékból a konnektorba és a 

radiátorba” című előadása. 

Egy modern, hulladék-kapcsolt erőműben a nem újrahasznosítható hulladékban lévő 

energiát a környezet védelme mellett hasznosítják. A modern hulladék égetési 

módszer globális elterjedése, tehát a hulladéklerakóba nem dobott hulladék globális 

környezeti és éghajlati előrelépést jelent. 

További érdekes témák: 

• Olvashat arról, hogy a szemetet hogyan alakítják át villamos energiává és távfűtéssé. 

• Hogyan alakul át a mezőgazdaságból származó hulladék biogázzá, bioszénné és 

távfűtéssé, miközben CO2 -negatív. 

• Híreket olvashat a világ legjobb Waste-to-Energy üzeméről, amely segít 

Koppenhágát a világ első nettó nulla kibocsátású fővárosává tenni. 

Köszönjük, hogy időt szánt levelünk elolvasására. Kérjük, hogy további 
információért hívja irodánkat, látogasson el honlapunkra https://multical.hu/ 
vagy Facebook oldalunkra. 
 

 

 

 

  MULTICAL® xx3 család 
 

2021/11/19: a 2000-es évek elelején a DBDH szervezésében számos hazai, a távhőszektorban dolgozó szakember látogatta 

meg a dániai távőszektor létesítményeit és a szektorba beszállító cégeket, többek közt a kamstrup A/S-t a Danfosst, 

mely cégekkel a Comptech Kft. immár 30 éve eredményes üzleti kapcsolatot ápol.   

Kiadva: 2021/11/19 

http://tavho.org/
https://multical.hu/
https://www.facebook.com/ComptechKft/

