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TAMÁSIBAN



Tamási

fenntartható - élhető - digitális

„Tamási, egy élhető kisváros”
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Geotermikus közműrendszer kiépítése

Az éves megtakarított gázenergia közel 16.000 GJ, ugyanakkor évi 575 t-val kevesebb üvegház hatást

okozó széndioxid jut a légkörbe, ezzel is hozzájárulva szűkebb és tágabb természeti környezetünk
védelméhez.



A termelő kútból búvárszivattyú juttatja a gépházba a termálvizet, ami a szűrőtartályokon keresztül
a nyomásfokozó szivattyú hatására kerül az előszigetelt távvezetéken a városi intézmények
hőközpontjaiba.

A hőközpontok szabályozásánál az elsődleges cél, hogy az épület hőigényét a lehető legnagyobb
mértékben a geotermikus energiából elégítsük ki.

Az irányítástechnikai rendszer telepítése:

A készülékek közötti kommunikációra és a szabályozók felügyeleti rendszerének kialakítására - a helyi
internetszolgáltató által biztosított végpontok felhasználásával - zárt hálózatot hoztunk létre.









• A biomassza előnye, hogy szénsemleges energiaforrás.

Ez azt jelenti, hogy a tüzelőanyag elégetése során pontosan ugyanannyi szén-
dioxid kerül vissza a levegőbe, amennyit a növények fejlődésük során
megkötöttek.

• A városban már működő geotermális távhő rendszer, 1
termelőkútból és 1 db visszasajtoló kútból álló rendszer.

A városi rendszer kétcsöves, nyomástartott. Kútfej hőfok 47 C°, maximális
tömegáram 80 m3/h.

• A kapcsolódó hőközpontok 60/40C° hőfoklépcsőjűek. Üzemük
teljesen automatikus, időjárás függő szabályozással.

• Alapvetően termál üzeműek, de szabályozott földgázüzemet is
igénybe vesznek az éppen szükséges mértékig.

• Maximális teljesítmény igény 60/40C° hőfoklépcső mellett, külső
hőfok -15C°-nál ~ 1300 kW.

Biomassza fűtőmű



• A biomassza fűtőmű csúcsüzemi kiváltásra került
letelepítésre, a geotermikus fűtőművel azonos teljesítményű
alternatív energiával működő rendszer.

• Ezen megoldással azon túlmenően, hogy a csúcsigényi
fűtéseket is teljesíteni tudjuk a 100%-os fűtési biztonság is
megteremthető, mivel a termálkút hibája estén a rendszer
önmagában is működőképes lesz.

• Az előzőekben leírtak miatt a tervezett alternatív
rendszernek a város ellátásbiztonsága érdekében a teljes
energiaigényt ki kell elégítenie.

• Azaz a megkívánt hőteljesítmény: 1300 kW.



Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása

Tamásiban a közintézmények mindegyike HMKE rendszerrel került felszerelése, amely hozzájárul a villamos
energia fogyasztás mérsékléséhez.
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Önkormányzati épületek fűtés rásegítése –

Heatventors rendszerrel

Tamásiban a közintézmények közül azok, amelyek a geotermikus és biomassza fűtési rendszerhez nem csatlakoztak
(földrajzi távolság), azokban fűtési rásegítés készül Heatventors technológia lapján, amely hozzájárul a földgáz

energia fogyasztás mérsékléséhez kb. 30% megtakarítással.

Újgenerációs hőtároló rendszer
A „HeatTank” egy forradalmi hőenergia-tároló,
amely más technológiákhoz képest 90%-kal
kisebb térfogatban tárol azonos
hőmennyiséget, 20-50%-kal csökkenti az
energiafogyasztást, 3-5 év közötti
megtérüléssel. Az innováció alapja a fázisváltó
anyagok használata, melyek segítségével
mindig az alkalmazásnak megfelelő
hőmérsékleten lehet a hőt tárolni, illetve a
szabadalmaztatott hőcserélő felület.



Voltrack cégcsoport tevékenysége a megújuló villamosenergia-
termelés és a rendszerszintű szabályozás (villamos kazánok,
akkumulátoros tárolók és megújulók szabályozásba integrálása)
területére terjed ki.

Önkormányzati geotermikus rendszer –

rásegítés elektromos kazánnal / Voltrack

Az önkormányzati tulajdonú geotermikus közműrendszer
hőenergia előállítóval szoros együttműködésben megvalósuló,
villamos kazánok létesítését célzó projektet tervezünk.
Az összesen 3 MW névleges teljesítményű villamos kazánok
kereskedelmi üzeme várhatóan 2023. évben indulhat el.
A projekt előnye, hogy a település hőszolgáltatója/önkormányzat
a mindenkori gázbeszerzési árakhoz képest kedvezőbb áron
tudja átvenni a megtermelt hőenergiát, míg a villamos kazánok a
rendszerirányító szabályozási piacán fogják segíteni a hálózat
egyensúlyának fenntartását.
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