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2007. december hónapban a KAZINC Távhő Kft. által a Környezetvédelem és
Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében megpályázott támogatással
elkészült 72 darab állandó térfogatáramú hőközpont változó térfogatáramúvá történő
átalakítása. A 2008-ra tervezett korszerűsítésekhez köthető közbeszerzési eljárásokat
lefolytattuk.
A távfűtési rendszer változó térfogatáramúvá alakításának várható eredményei:
 csökken a fűtőmű által keringtetett forró víz mennyisége, ezáltal villamosenergiamegtakarítás érhető el,
 javulás várható a fűtőművi kapcsolt villamosenergia-termelés energetikai mutatóiban,
 a tüzelőhő-megtakarítással csökken a fűtőmű károsanyag-kibocsátása,
 a projekt megvalósítása után a távhőrendszer üzemeltetési költségei csökkennek,
 a fejlesztés a pályázatban előírt mutatók alapján 9,6 év alatt megtérül.
A projekt megvalósítása:
A projekt kivitelezése során folyamatosan együttműködtünk a hőtermelő egységet
üzemeltető KAZINC-Therm Kft.-vel, a rendszer folyamatos és zökkenőmentes
üzemeltetésének érdekében.
Az átalakítás után az eddig állandó tömegárammal üzemelő hőközpontok - a szolgáltatás
folyamatosságának fenntartása mellet - a kor műszaki színvonalának megfelelő beavatkozó
szerelvényekkel lettek felszerelve, a már beépített intelligens DDC szabályzókkal
együttesen.
A KAZINC Távhő Kft. a projekt 2007. évi szakaszát saját munkaerőforrással valósította
meg.
A 72 db hőközpont változó tömegáramú üzemvitelre történő átalakítására, a projekt sikeres
megvalósítása érdekében szigorú idő és ütemterv készült, melyet tartani tudtunk, s az abban
meghatározott 2007. 12. 15-i napra elkészültek a 2007. évre tervezett munkálatok.
A 2007-re tervezett átalakítások 3283 lakást és 301 nem háztartási célú felhasználót
érintenek közvetlenül, közvetve pedig a város teljes távhőszolgáltatással ellátott
lakásállományát, valamint a nem háztartási célú hőfelhasználókat egyaránt.
A KAZINC Távhő Kft. a Gazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségének eleget tesz.

Az eredmények és a további teendők nagy vonalakban:
 2007: A közbeszerzési eljárások megtörténtek,
a beszállítói szerződéseket megkötöttük,
72 db hőközpont átalakítása megtörtént.
 2008: 6 db szolgáltatói hőközpont szétválasztása következik
25 db új hőközpont kialakításával, valamint
a kapcsolódó új primer vezetékek megépítésével.
Az a körülmény, hogy a KAZINC Távhő Kft. várhatóan 2008. február 29-én beolvad a
TIMPANON Kft.-be teljes körű jogutódlással, a projekt előrehaladását, valamint az odaítélt
támogatás további felhasználását nem befolyásolja.

Amennyiben a folyamatban lévő projekttel kapcsolatosan bővebb információra lenne
szüksége, kérem, forduljon bizalommal munkatársunkoz, Balla Zoltán minőségügyi
vezetőhöz a 48/512-165-ös telefonszámon.

