ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
2017
Az LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft. vezetése elkötelezte magát egy környezetközpontú irányítási
rendszer működtetése mellett, melynek fontos eleme a hatékony energiamenedzsment. Ennek
érdekében 2016. év folyamán bevezetésre és tanúsításra került a cég ISO 50001:2011 szabványnak
megfelelő, magas színvonalú energiairányítási rendszere (EIR, Tanúsítványszám: 12 340 52962 TMS).
Az EIR működtetése biztosítja az energiateljesítmény mutatók (EnPI) folyamatos fejlesztését, valamint
az energiapazarlás megelőzését. Az energiahatékonyság növelő intézkedések, a folyamatok
fejlesztése, a beépített ellenőrzések, valamint az EnPI mutatók rendszeres elemzése biztosítja a
vállalati energiagazdálkodás fejlődését, valamint az energiamegtakarítással járó intézkedések
meghatározását.
A vállalat célja, hogy tevékenységét oly módon végezze, hogy azzal a természeti erőforrások
használatát és az energiafelhasználást a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, ezáltal csökkentve a
vállalat ökológiai lábnyomát.
A CO2 kibocsátás csökkentése érdekében az éves ismétlődő integrált oktatásunkban helyet kapott az
energiatudatosság témaköre.
A 2017-ben elvégezett EIR-t érintő energetikai auditok alkalmával az alábbi fejlesztési potenciálok
kerültek meghatározásra:


villamosenergia ellátásunk megújuló alapokra helyezése (vízenergia alapú zöld áram
beszerzése, 2013 óta minden évben)



világítási rendszereink korszerűsítése (100% LED, 2015-ben indult)



gázos targoncák korszerű, elektromos targoncákra cserélése (2015-ben indult)



földgáz fogyasztás csökkentése kompresszor hulladékhő hasznosítás és takarékossági
intézkedések bevezetésével, valamint kazánjaink korszerű, kisebb teljesítményű, kondenzációs
kazánra történő cseréje (2015-ben indult)



lekötött villamos teljesítmény túllépésének csökkentése



online energetikai mérőrendszer kiépítése



épületenergetikai tanúsítvány megszerzése

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet értelmében az LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft., mint
energetikai szakreferenst foglalkoztató nagyvállalat, köteles publikálni éves energetikai fejlesztéseinek
eredményeit. Ennek érdekében a 2017. évi energiahatékonysági fejlesztések, valamint az alkalmazott
üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményeket az alábbi táblázatban foglaljuk
össze.

Intézkedés
Világítótestek cseréje LED üzeműre (100%)
Kazánok cseréje kondenzációs kazánra
LPG gázüzemű targoncák kiváltása elektromosra

Hatvan, 2018. május 10.

Realizált éves megtakarítás
25,000 kWh
1,000 m3
20,437 liter

ENERGY SAVINGS REPORT
2017
The management of LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft. is committed to the operation of an
environmental management system, of which, an important element is the efficient energy management.
For this reason, in 2016, a high standard energy management system (EnMS) was introduced and
certified, according to ISO 5001: 2011 (Certificate No. 12 340 52962 TMS).
The operation of the EnMS ensures the continuous development of energy performance indicators
(EnPI) and the prevention of energy waste. Energy efficiency improvement measures, process
development, built-in controls, and regular analysis of EnPI indicators ensure the development of the
company’s energy management system and the definition of energy saving measures.
The company's goal is to carry out its activities in such a way that it keeps the use of natural resources
and energy consumption at the lowest possible level, thereby reducing the company's ecological
footprint.
In order to reduce CO2 emissions, our yearly recurrent integrated education has placed the topic of
energy awareness.
During the energy audits affecting the EnMS, carried out in 2017, the following development potentials
have been identified:


basing our electricity supplies on renewable sources (acquiring hydropower-based green
power, every year since 2013)



modernization of our lighting systems (100% LED, launched in 2015)



replacement of gas operated forklifts with modern electric ones (started in 2015)



reduction of natural gas consumption by the introduction of compressor waste heat utilization
and saving measures, and the replacement of our boilers by a modern low power condensing
boiler (started in 2015)



reduce the overflow of reserved electrical power



building an online energy measurement system



obtaining building energy certificate

According to the 122/2015. (V. 26.) Government Decree, LKH Leoni Kábelgyár Hungária Kft., as a
large company employing energy experts, is obliged to publish the results of its annual energy
development. To this end, the energy efficiency improvements achieved in 2017 and the operating
solutions implemented are summarized in the table below.

Measure
Replacement of illuminators to LED (100%)
Replacement of gas boilers by condensing ones
Replacement of LPG operated forklifts by electric ones

Hatvan, 10th May 2018

Realized annual saving
25,000 kWh
1,000 m3
20,437 liter

