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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Vállalati hírek

Felelős vállalat – felelős építészet
A Grundfos Magyarország Kft. a 
dániai székhelyű Grundfos-cég-
csoport hazai gyártóvállalata. A 
közel 2000 főt foglalkoztató cég 
szivattyúkat és villamos moto-
rokat gyárt, Tatabányán két, 
Székesfehérváron egy gyáregy-
ségben. Emellett hozzátartozik 
még a Biatorbágyon található 
elosztóközpont és a szintén 
Székesfehérváron működő ku-
tató- és fejlesztőrészleg (D&E 
Central Europe), valamint a 
Technológiai Központ is. 

Ambiciózus klímastratégia

A Grundfos fenntarthatósági törekvései-
nek gerincét a klímastratégia adja. 
Amellett, hogy a termékfejlesztésben el-
sődleges szempont az energiahatékony-
ság, a cél a karbonsemlegesség elérése. 
Ennek első lépéseként 2009-től a cég-
csoport minden tagvállalata számára 
előírta a szén-dioxid-kibocsátás méré-
sét, majd csökkentési programok beve-
zetését kezdeményezte. A rövid távú cél 
az, hogy a tagvállalatok kibocsátása 
nem haladhatja meg a 2008-as szintet, 
függetlenül a termelési volumen növe-
kedésétől vagy új gyártósorok, akár új 
gyárak létesítésétől. 

Székesfehérváron épül a negyedik hazai 
gyár – LEED GOLD minősítéssel

A cégcsoport 2011 őszén hozta meg azt a dön-
tést, amivel megalapozta a további magyaror-
szági bővülést. A háttérben nem a gazdasági 
körülmények állnak, hiszen hazánk nem jelen-
tős felvevőpiaca termékeiknek. Sokkal inkább 
az eddigi 11 éves munkánk eredményével 
szolgáltunk rá a tulajdonosi bizalomra. A ne-
gyedik gyárban (GMH4) terveink szerint egye-
di, egydarabos gyártási rendszert hozunk létre 
az óriásszivattyúk (king size pumps) számára, 
lehetővé téve ezáltal a projektközpontú szol-
gáltatások bővítését, valamint a daruk, teszt-
berendezések, anyagmozgató eszközök illesz-
tését a szivattyúk méretéhez. 

Az építkezés 2012 júliusában kezdődött, 
és a teljes befejezésig várhatóan egy évet 
vesz igénybe.

A környezetvédelem és a fenntartható-
ság terén a kor elvárásainak megfelelő épí-
tészeti és épületgépészeti megoldásokkal 
törekszünk az épület energiafelhasználásá-
nak és káros kibocsátásainak csökkentésére.  
Célunk a LEED Gold fokozatnak megfelelő 
minőség elérése. 

Energia- és víztakarékos meg-
oldások:

•	 Az épület a jelenlegi előíráso-
kat meghaladó hőátbocsátási 
értékekkel rendelkezik szinte 
az összes alkalmazott térelha-
tároló szerkezet – tető, fal, nyí-
lászárók és padló – esetében, 
így kevesebb fűtési energiát 
igényel. 

•	 A hűtés terén irodai passzív 
árnyékolással és innovatív, 
magasabb hatékonyságú ak-

tív hűtőberendezésekkel ér el az épület 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátást, 
mint a korábbi létesítmények.  

•	 A belső komfort tekintetében az iro-
dai területeken finomabban, a tájolás-
hoz és igényekhez pontosabban alkal-
mazkodó légkondicionáló rendszer 
készül. A berendezések mind a tech-
nológiai, mind a komfort hűtéshez 
természetes közeget, ammóniát alkal-
maznak.

•	 A szellőző levegő mennyiségét a kívánt 
belső hőmérséklet mellett a légminőség 
határozza meg, egyszerre biztosítva ez-
zel a megfelelő munkakörnyezetet és a 
takarékosabb üzemelést.

•	 Az előírt megvilágítási szintet az álta-
lános világítás és az azt kiegészítő he-
lyi fényforrások biztosítják, energiata-
karékos fényforrásokkal. A világítás a 
külső környezeti megvilágítás és je-
lenlét függvényében vezérelt, ami je-
lentősen csökkenti a rendszer éves 
üzemelésiidő-igényét és energiafel-
használását.

•	 A vízfelhasználás további csökkentése 
érdekében víztakarékos csapok és zu-
hanyfejek (6–9 l/perc a hagyományos 15 
l/perc helyett), időzítéssel ellátott auto-
mata csaptelepek és kétféle mennyiségű 
öblítésre képes WC-tartályok kerülnek az 
épületbe.

•	 Mindemellett az esővíz gyűjtése és 
szélesebb körű felhasználása – pl. WC-
öblítés, tesztmedencék, növényzetön-
tözés – előtérbe került már a tervezés 
során.

•	 Szintén a környezettudatosság jegyében 
a telepítendő növényzetnél hazai honos 
fajtákat terveztünk.

Urbán Katalin / Grundfos Magyarország 
Gyártó Kft.

A szivattyúk összességében a világ 
energiafogyasztásának 10%-át teszik ki. 
Minden üzem, vállalkozás, sőt minden 
háztartás használ szivattyúkat. 

Energiatakarékos berendezések al-
kalmazásával nemcsak az energiára 
költött pénz takarítható meg, de a CO2- 
kibocsátás terén is jelentős csökkenés 
érhető el. Az elmúlt évtizedek tervezési 
gyakorlatából eredően, napjainkban a 
szivattyúk jellemzően nagyobb mére-
tűek, nagyobb tartalékkal tervezettek, 
mint szükséges, nem véletlen tehát, 
hogy a kétharmaduk mintegy 60%-kal 
több energiát fogyaszt a kelleténél. 
Amennyiben a világ összes vállalkozása 
energiahatékony szivattyúra térne át, 
az a Föld egészére vetítve 4%-nyi éves 
megtakarítást jelentene – ez nagyjából 
megegyezik 1 milliárd ember fogyasz-
tásával. További érdekes információk a 
témában: www.grundfos.com/energy.

A LEED rövidítés a Leadership in Energy 
and Environmental Designt, azaz a veze-
tő energiahatékonysági és környezet-
védelmi tervezést takarja, és a különbö-
ző épületminősítésekhez (tanúsított, 
ezüst, arany és platina) egységes szem-
pontokat vesz figyelembe: fenntartha-
tó telephely, vízfelhasználás hatékony-
sága, energia és atmoszféra, anyagok 
és erőforrások, belső környezeti minő-
ség, innováció és dizájn, helyi jelentő-
ség. Az arany minősítés minimum 60 
pontot jelent a maximálisan adható 
100 pontból.


