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Lenergy Magyarország Kft. 

Felelősségvállalás az energiagazdálkodás  

és környezetvédelem területén  
 
A Lenergy Magyarország Kft. és a Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. 

előadása 

 

Energiatakarékos rendszermegoldások 



 7 magyar telephely 

 11 éves szakmai tapasztalat 

 Több mint 80 000 KW berendezés eladás 

 ISO 9001 

 2 országban jelenlét (Magyarország, Szlovákia) 

 Több száz elégedett ügyfél 

 120 munkatárs 

 Karbantartás több mint 500 telephelyen és több mint 100 000 KW 

berendezésen  



TÁRSCÉGEINK: 

 

 Lenpower Kft. (elektromos munkák) 

 Thermoszervíz Szeged (Kazánok, fűtési rendszerek) 

 Kék Duna Kft. (Fagyasztókamrák, mélyhűtés, hűtőbútorok) 

 Green Energy Kft. (gépészeti, hűtéstechnikai kivitelezések) 

Vállalatainkról röviden 

Lenergy Magyarország Kft. 

 Kereskedelem 

 Szervíz 

 Energetika 



FŐBB TERMÉKCSOPORTOK: 

 

 Hőszivattyús Roof-top 

 Vízhűtéses folyadékhűtő 

 Hőszivattyúk, levegő-levegő, 

levegő-víz, víz-víz 

 Kompresszor-kondenzátor egység 

 Szárazhűtő és kondenzátor 

 Kompakt klíma berendezések 

Vállalatainkról röviden 

Lenergy Magyarország Kft. 

 Légkezelő 

 Fan-coil 

 Zárt rendszerű hűtőtorony (axiál és 

centrifugál ventillátorral) 

 Nyitott rendszerű hűtőtorony (axiál és 

centrifugál ventillátorral) 

 Ipari kivitelű hűtőtorony (Üvegszálas 

vázszerkezet) 

 Evoparatív kondenzátorok 



 Milyen rendszer legyen? 

 Környezetbarát-e a rendszer? 

 Mennyibe kerül? 

 Mennyi az energiafogyasztása? 

 Érdemes-e rendszer szinten gondolkoznom, megéri-e? 

 Mennyi idő alatt térül meg az esetleges többlet beruházás? 



MIT ÉRTÜNK GÉPÉSZETI RENDSZER ALATT? 

 

 Víz (hideg-meleg) 

 Csatorna 

 Gáz (földgáz) 

 Fűtés 

 Hűtés 

 „Villamosság” 



MIRE TUDJUK HASZNÁLNI A GÉPÉSZETI RENDSZER EGYES ELEMEIT? 

 

Hidegvíz (csatorna) 

 ivás, étkezés, mosogatás, takarítás, wc öblítés, öntözés, mindennapi 

tevékenységek 

 direkt hűtés (felülethűtéshez stb.), klímaberendezésekhez, hőszivattyúhoz 

 hidegvíz előállítása (alternatívák) 

 csapból (vezetékes víz), kút, esővíz 

 

Melegvíz (csatorna) 

 ivás, étkezés, mosogatás, takarítás, fürdés, mindennapi tevékenységek 

 fűtés-radiátor, fan coil, légkezelő 

 melegvíz előállítása (alternatívák) 

 gázzal (kazán), termálkút, napkollektor, hulladékhő hasznosítás 

(folyadékhűtők, csatorna esetén), hőszivattyú 



MIRE TUDJUK HASZNÁLNI A GÉPÉSZETI RENDSZER EGYES ELEMEIT? 

 

Gáz (földgáz) 

 főzés, sütés, mindennapi tevékenységek 

 fűtés, melegvíz előállítás, esetenként villamos energia előállítás 

 gáz alternatívák: villamos energia, természetes elemek (víz, levegő, 

nap, szél) hasznosítása 

 

Hűtés 

 nyári komfortérzet megteremtése 

 hűtés előállítása (alternatívák) 

 kút, folyadékhűtő-hőszivattyú 



MIRE TUDJUK HASZNÁLNI A GÉPÉSZETI RENDSZER EGYES ELEMEIT? 

 

Fűtés 

 téli komfortérzet megteremtése 

 melegvíz előállítás 

 fűtés előállítása (alternatívák): gázzal (kazán), villamos boiler, termálkút, 

napkollektor, hulladékhő hasznosítás (folyadékhűtők-hőszivattyú, csatorna 

esetén 

 

Villamosság 

 mindennapi tevékenységek 

 fűtés, melegvíz előállítás, hűtés 

 villamosság előállítása (alternatívák): természetes elemek (víz, levegő, nap, 

szél) hasznosítása 



HOGYAN TUDJUK EGYÜTT HASZNÁLNI A GÉPÉSZETI RENDSZER EGYES ELEMEIT? 

 

Példák: 

 

 kútból kinyert vízzel hűtünk és/vagy wc öblítésre tudjuk használni 

 esővizet használjuk wc öblítésre 

 csatornába kiengedett melegvíz hőtartalmát használjuk fűtésre, 

melegvíz előállításra 

 külső levegő hőtartalmát használjuk hűtésre, fűtésre, melegvíz 

előállításra 



HOGYAN TUDJUK EGYÜTT HASZNÁLNI  

A GÉPÉSZETI RENDSZER EGYES ELEMEIT? 

 

 kidobott levegő (elszívók) hőtartalmát 

használjuk hűtésre, fűtésre, melegvíz 

előállításra 

 napenergiát hasznosítjuk fűtésre, melegvíz 

előállításra vagy villamos energia termelésre 

 talajhőt hasznosítjuk hűtésre, fűtésre, 

melegvíz előállításra (felület hűtés, fűtés-fal, 

mennyezet) 

 szélenergiát hasznosítjuk villamos energia 

termelésre 

 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

VÍZ 

 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

CSATORNA 

 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

LEVEGŐ (kidobott levegő) 

 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

NAP 

 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

NAP 

A Lenergy saját szabadalma – árnyékoló szerkezet 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

FÖLD (geotermikus energia) 



HOGYAN TAKARÍTSUNK MEG ENERGIÁT? 

 

SZÉL 



Az eddig felsorolt megoldásokban számíthat a Lenergy Magyarország Kft.-re 

 

 Komplett mérnöki szolgáltatás (tervezéstől a komplett kivitelezésig) 

 Klímatechnikai berendezések kereskedelme 

 Klímatechnikai berendezések szervize (0-24, minden nap), karbantartás 

 Meglévő rendszerek, berendezések energiatakarékos átalakítása 

 Nemzeti parkoknak nagyon kedvező fizetési feltételekkel 

 



Az eddig felsorolt megoldásokban számíthat a Lenergy Magyarország Kft.-re 



Nagyon köszönöm a figyelmet! 

További szép napot kívánunk! 


