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ég kevésbé
gondolkodunk
el azon, hogy
egy
várost
ellátó távhőszolgáltató hogyan takarékoskodhat úgy, hogy közben ne vezessen
be korlátozásokat, amely a lakosokat negatívan érintené?
A komáromi hőszolgáltatást
biztosító COM-therm kft. az
INTEKOM
részvénytársaság
leányvállalatként
bizonyította, hogy a távhőszolgáltatásnak
nem feltétlenül csak arról kell
szólnia, honnan jussunk hozzá
minél olcsóbb energiaforráshoz,
hanem, hogy ezeket a leghatékonyabban és leggazdaságosabban
fel is tudjuk használni. A Komáromot fűtő vállalat egy olyan
egyedi megoldást talált, amely
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Komárom a földgáz alapú
„intelligens energia” szülővárosa
Az, hogy odahaza a lakásban, iskolában, munkahelyen, kórházban, vagy egyéb intézményekben biztosított az állandó hő
és meleg víz ellátása, ma már természetes alapkövetelménynek számít. Amíg nem történik valamilyen meghibásodás,
nem is gondolunk arra, hogyan, illetve milyen módon jut el
a hő azokra a helyekre, ahol az életünket éljük.

hatékony módon ötvözi a megújuló energiát a földgázzal. Ez a
megoldás ipari védjegyet kapott
és nemcsak Szlovákiában számít
egyedinek, hanem külföldön is
felfigyeltek rá.
A rendszerről az Egyesült Államokban, Oroszországban, Németországban megjelenő szaklapok is cikkeztek. A cég ennek

köszönhetően kapott meghívást
2015-ben az IGU nemzetközi
gázszövetség tagságába, amelybe
a földgázkitermelők és felhasználók legnagyobbjai tartoznak.
A Komáromban kifejlesztett és
évek során a gyakorlatban tesztelt rendszer iránt ma már sok az
érdeklődő Szlovákiában és más
országokban is.

Van igény az energiatakarékos rendszerre

T

ulajdonképpen az
INTEKOM részvénytársaság
két
vállalatot, a COMtherm Kft.-t és a
HELORO Kft.-t foglalja magában. Mindkét vállalat kulcsszerepet játszik a hőszolgáltatási
rendszer gördülékeny működtetésében. Konczer József mérnököt, az INTEKOM Rt. elnökségének a tagját arról kérdeztük,
milyen út vezetett a mostani
sikerek eléréséig, illetve mihez
tudnak kezdeni a kezükben tartott kinccsel?

Milyen érzés volt, amikor megérkezett a felkérés az IGU nemzetközi gázszövetség tagságába?
Bevallom őszintén, nagyon
kellemes meglepetésként ért a
felkérés, hogy legyünk tagjai a
nemzetközi szervezetnek, hiszen
ebben a csapatban a világ legerősebb vállalatai vannak jelen.
Az is rendkívül megtisztelő volt,
hogy 2015-ben az oroszországi
gázszövetség szaklapjában szak- Konczer József és Csonka Lajos mérnökök a IGU tagságába való felvételekor 2015 októberében.
cikk jelent meg a Komáromban
kifejlesztett rendszer kapcsán.
és természetesen Komáromot. ról itt naprakészen tájékozód- A Komáromban alkalmazott
Éves szinten részt vehetünk a hatunk. Nagy valószínűséggel hőszolgáltatási rendszer ipaAz IGU tagság mit hoz magával? konferenciákon, rendezvénye- 2018-ban lehetőséget kapunk ri oltalom alatt áll. Milyen
A nemzetközi gázszövetségben, ken és tagjai vagyunk az IGU a rendszerünk bemutatására az út vezetett a védjegyeztetémint magánvállalat egyedüli- technikai bizottságának is. Óri- USA fővárosában megrende- sig? Tizennégy évvel ezelőtt
ként képviseljük Szlovákiát, ási előny, hogy az újdonságok- zendő konferencián is.
ezt így tervezték meg, vagy a
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Mit ért az alatt, hogy a rendszert tovább tudják adni?
Ezt a rendszert bármikor, bárhol be tudjuk vezetni. Az igényeknek megfelelően beállítjuk,
hogy hány százalékban használjuk az adott szolgáltatásban a
zöldenergiát. Aláhúznám, hogy
itt nem egy presztízsberuházásról van szó, ami csak a papíron
működik. Ez egy kipróbált
rendszer, amelynek működésére
garanciát nyújtunk, ráadásul a
finanszírozási lehetőségekben
is segítséget tudunk nyújtani.
Nem csak kivitelezzük a beruházásokat, hanem felkészült
szakmai hátteret is biztosítunk
a COM-therm és a HELORO
szakemberinek köszönhetően,
hiszen sok fontos szabályt kell
betartani, amire sokan nem is
gondolnának.

kezdetekben nem is sejtették,
milyen kincset tartanak a kezükben?
Úgy mondanám, hogy az erős
piaci helyzet, illetve a kényszer
vitt rá bennünket arra, hogy
elgondolkodjunk, hogyan lehet takarékos megoldással hőt
előállítani és szolgáltatni. Ahhoz, hogy életben maradjunk,
nekünk többet kellett nyújtani,
mint másnak. Folyamatosan
fejlesztettünk, és valóban csak
később jöttünk rá, milyen értéket tartunk kezünkben, amit
most már tovább is tudunk
adni. Ilyesmivel ugyanis mostanság talán senki nem foglalkozik Szlovákiában. Világszerte
inkább a kitermelésre fókuszálnak, nem pedig arra, hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni és zöld energiával ötvözni
az aránylag olcsón rendelkezésre álló földgázt.
Tehát ha jól értem a rendszer
a földgázzal való fűtésen alapszik, csak közben kihasználja
a zöldenergia-forrásokat, valamint az ún. hulladékhőt is?
Így van. Egy komplex megoldás ez, amelyet Komáromban
már évek alatt leteszteltünk.
Kiemelném, hogy mindeközben
a felhasználók biztonságát és kényelmét tartottuk leginkább szemünk előtt. Most is ez a legfőbb
szempont számunkra.

Van erre a rendszerre igény?
Igen, a piacon erre óriási szükség
van. Nem csak a jelentős megtakarítás miatt, hanem azért is,
mert rendkívül környezetkímélő
megoldásról van szó.
Ha például egy település igényelné, hogy náluk is vezessék
be a rendszert, konyhanyelven
szólva mindent lecserélnek,
és saját berendezést visznek a
helyszínre?
Nem erről van szó. A kérdés
természetesen összetettebb, de
a legfontosabb tudnivaló, hogy

Tapasztalataink
azt mutatják,
hogy általában nem kell
több idő a befektetések
megtérülésére, mint 4 év.
igyekszünk az adott rendszerből
kiindulunk, erre ráépíteni az
igények szerint a mi energiatakarékos megoldásunkat.
Mennyi idő alatt térülhet meg
a beruházás?
Ez magától az adott rendszertől,
az energiafelhasználástól is függ.
Tapasztalataink viszont azt mutatják, hogy általában nem kell
több idő a befektetések megtérülésére, mint 4 év.

