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Megosztott energia egy fenntartható városért 

ectogrid™ A hőenergia körkörös rendezésével
az ectogrid™ egy egész város hűtés
és fűtés igényét is ellátja.



Napjainkban némi veszteséghőt 
újrahasznosítunk 

Újrahasznosítási potenciál



Svéd épületek átlag energia felhasználása és előremenő 
hőmérséklet
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Alacsony és rugalmas 
rendszer hőmérsékelt

FUTURE
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Hozzáférhető

Decentralizált

Digitalizált



Infravörös spektrum Vizuális spektrum

Drónfelvétel Malmö, Svédország felett, felhőtlen éjszaka után.

ectogrid/fläkt_split screen.mp4


Vizuális spektrumInfravörös spektrum

Konvencionális hűtés



Hogyan is működik az ectogrid™
Azonos hálózatra kapcsolódó épületek ellátják egymás hűtés és fűtés igényüket.



Az ectogrid™ négy fő alkotórésze

1. 1

2. 2

3. A kiegyensúlyozó kapacitás (víztartály) 

biztosítja, hogy a hűtési és fűtési 

igények mindig kielégüljenek.

4. Energiamenedzsment szoftver 

optimalizálja a hűtés-fűtés kínálat és 

kereslet egyensúlyát.

1. Hálózaton lévő épületek integrált berendezései biztosítják a kívánt hőfokot.

Szivattyúk biztosítják megfelelő ellátását a fogyasztókhoz (hőszivattyúk, chillerek, hőcserélők és 

csúcsterheléshez hőtermelő egységek)

2. Az elosztóhálózat egy passzív, hidraulikai kapcsolat a rendszer részei között ami a csöveket körülvevő föld 

termikus tehetetlenségét használja ki.



Az Immendingen-i megvalósíthatósági tanulmány

• Fűtési és hűtési ellátás a kerületi ectogrid™
csatornákon keresztül 

• A nettó energiaigény csökken a fűtési és hűtési 
igények, valamint a többletáramok 
kiegyensúlyozásával - hőtárolási kapacitás 
kiépítésével

• Decentralizált hőszivattyúk és hűtők fedezik a 
fennmaradó szükségleteket

• 2 CHP látja el a épületállomány fűtés igényét

• A hőszivattyúk és e-töltők áramellátásáért is a 
CHP-k felelnek

• A hőfogyasztási csúcsterheléseket távhő integráció 
fedi le



Az  ectocloud™ rendszer-flexibilitást biztosít

Adott terület megújuló termelése és felhasználása
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ectogrid™ fogyasztása

How ectogrid works!.mp4


Egyedi ectocloud™ funkcionalitás

Előjelzés Adat gyűjtés Irányítás

AUTO€



Vásárolj 
energiát

Tulajdonold 
berendezésed

Oszd meg 
a beruházást



Good Neighbor™ Energia partneri egyezség

Good Neighbor™ Energia partneri egyezség 

Good Citizen™ Energiaszerződés
az ügyféllel

• Lehetővé teszi az energiafölösleg megosztását
• Az energiaszolgáltató befektet a rendszerbe
• Profit megosztás

Város
Helyi szereplő

Good Citizen™ Energiaszerződés
az ügyféllel

Good Citizen™ Energiaszerződés
az ügyféllel

Good Citizen™ Energiaszerződés
az ügyféllel



35  Függő szabadalom
Erős szabadalmi oltalom.
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Ügyfélközpontúság
A koncepciót az ügyfelek
szoros együttműködésével
dolgoztuk ki.

Energiarendszer 
Fejlesztette
Dr. Per Rosén –
Üzleti Innováció.

E.ON Innováció



Esettanulmányok



Medicon Village-ben megvalósult a világ első ectogrid™ rendszere
ahol a hűtést és fűtést egy rendszerben kombináltuk

„Zéró kibocsátású” rendszer

78.5% csökkenés az energia felhasználás

20% csökkenés az ügyfelek energia számláján
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Integrált és klímabarát hűtés-fűtési megoldások

A szinergiák hatékony kihasználása:

• Örebro-i kórház hűtésigénye hatékonyan ki 
van egyensúlyozva a hálózaton lévő 
lakóépületek fűtési igényével.

• Többször is kereskedik a hovel:

• Hűti a korház épületét

• Fűti a lakóépületeket

Mindezek mellett az E.ON csökkenti az 
elektromos áram termelési igényt a központi 
erőművében.

• Mivel az ectogrid™ bármilyen hőmérsékleten 
üzemelhet további csúcsterhelési 
rugalmasságot tud biztosítani a           
távhűtési hálózatnak

Rugalmas ectogridTM

hőmérséklet

TÁVHŰTÉS ABYVERKETÖREBRO 
HOSPITAL



Cseh példa

Sarokszámok:

• 16 épület integrációja

• Projekt méretbeli fogyasztása:

• Várható fűtés igény 6,3 GWh 

• Várható hűtés igény 1,4 GWh

• Várható villamos fogyasztás 4,2 GWh

• Távhőrendszer biztosítja a hőigények 
mindenkori kielégítését 

• Napelem telepítés 0,22 MW

• CAPEX €4,5 M
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Ectogrid™működése

Önkiegyenlítő „lowex”, kétirányú, decentralizált hálózat

• Az épületek használati hőmérséklete (bármelyik) nincs a 
hálózati hőmérséklethez kötve - a melegvezeték 
hőmérséklete általában alacsonyabb, mint az épületé, és a 
hidegvezeték hőmérséklete általában melegebb.

• A hideg és a meleg kört is keringgető szivattyú tartja állandó 
mozgásban.

• A hálózati hőmérsékletek természetesen követhetik az 
évszakos hőmérsékleti változásokat.

• Ha nincs felhasználói terhelés a hálózat is „pihen”.



Medicon Village 
Virtuális túra

LINK

https://tour-eu.metareal.com/apps/player?asset=44f2bb98-9b7a-4e10-8e3c-1de9aad50959


Köszönöm 
figyelmüket!


