
Fót, alternatív energiával mûködõ családiház
Fót, alternate energy in a house

Tervezés, kivitelezés:  1994 

Alapterület:  250 m2 

Napkollektorral, horizontális talajkollektorral mûködô fûtô-

, hûtô hôszivattyú biztosítja az épület energiaellátását. 

A napkollektorok fûtik napsugárzás esetén a talajt, amivel 

növelik a goetermikus hôszivattyú hatásfokát.

Alapítva: 1983-ban 
ESTABLISHED IN 1983
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www.thermo.hu • www.geosolar.hu 

www.levegokazan.hu • www.hoszivattyu.org
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Kedves Alternatív Energiák iránt érdeklôdôk!

Cégünk a Thermo Kft. 1983-ban alakult. 

Két évvel megalakulásunk után kaptunk Nívó díjat. 

A világgazdasági válság miatt egyre nehezebben, de még ma is együtt vagyunk 21-en, 

épületgépész szakemberek.

Mi fejlesztettük ki az LDL fûtési rendszert (nagy biztonsággal, szilárd tüzelôanyaggal, fás vagy szenes 

kazánnal mûködô padlófûtési rendszert), majd honosítottuk Magyarországon 

a Japán napházakat és a padlófûtést.

 

Több száz gázfûtéses, majd gáz bevezetése nélküli napkollektoros alternatív energiákkal mûködô épület 

megtervezése után kaptuk meg a Telecom 2008-as európai legjobb beruházásáért járó arany DELFIN 

díját. (Gáz- és távfûtés helyett alternatív energiával fûtjük épületeiket.)

Engedjék meg, hogy a közel 30 év alatt készült munkáink közül bemutassunk néhányat.

Ha Ön is energiatakarékos, hasonló közel nullaenergiás épületet szeretne, keresse fel irodánkat, 

ahol az energetikai bemutatótermünkben a legkorszerûbb épületgépész termékeket (napelemek, 

napkollektorok, horizontális és vertikális szélkerekek, szondás és levegôs hôszivattyúk, aktív- és passzív 

rekuperátorok, levegôkazánok és levegôbojlerek) tekinthetôk meg mûködés közben is.

Ha még ezek után is ragaszkodik a gázhoz, megtervezzük Önnek azt is.

Várjuk szakértelemmel és szeretettel, 

Thermo
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Dear Inquirers,

Our company, the Thermo Kft. was established in 1983.  

Two years after that, we received the Quality Award.

Because of the word wide recession life is hard but, we are together, 21 HVAC engineers.  

We developed a new system for underfloor heating using solid fuel fired boylers.  

We adapted the Japanese OM solar house system to Hungary. We planned hundreds of gas fired 

heating systems.  

In the last decade, we have been emphasizing the use of alternative energy.  

In 2008, we received the Delfin Award from the Telecom company for the best investment of 

alternative energy. Our company prepared the plans for heating their buildings using heat pumps.

Allow us to introduce some of our works from the last 30 years.

If you are energy conscious and would like to have low energy consumption in your building then 

come to our showroom.  

There you can see the high tech PV cells, solar collectors, wind turbines, heat pumps, ventilation 

systems, all in operation.

If you still want to use natural gas based heating system, we plan it for you.

Offering all our experience for your satisfaction, we are awaiting for you.

Thermo



4
REFERENCES

Tervezés, kivitelezés: 1994 

Alapterület: 250 m2 

Napkollektorral, horizontális talajkollektorral mûködô fûtô, 

hûtô hôszivattyú biztosítja az épület energiaellátását. 

A napkollektorok fûtik napsugárzás esetén a talajt, amivel 

növelik a goetermikus hôszivattyú hatásfokát.

Plan and installation: 1994

Heated area: 250 m2

 

Solar collectors, horizontal ground collectors for reversible 

heat pump are installed to heat the building.

The solar collectors heat the ground, thereby increasing 

the geothermal heat pump’s efficiency.

Fót, alternatív energiával mûködõ családiház
Fót, family house using alternative energy
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Tervezés, kivitelezés: 1998 

Alapterület:   300 m2 

Napkollektorral, horizontális talajkollektorral mûködô 

fûtô-hûtô hôszivattyú biztosítja az épület energiaellátását. 

Plan and installation: 1998

Heated area: 300 m2

Solar collectors, horizontal ground collectors for reversible 

heat pump are used to heat the building.

Csillaghegy, alternatív energiával mûködô családiház  
Csillaghegy, family house with alternative energy
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Tervezés és kivitelezés éve:  2005 

Alapterület közel :  5000 m2  

Talajszondás hôzivattyús rendszer termoaktivált 

födémszerkezettel, hûtô-fûtô fan-coilokkal, hulladékhô 

hasznosítással. 

Az alternatív energiát használó gépészet hasznosítja 

az épületben lévô technológiai berendezések (hûtôk, 

pékség, büfék, sütödék, stb.) hôjét is. 

A tulajdonos szerint a beruházás 3 éven belül térült meg. 

Hôforrás: 30 db 100 m-es talajszonda, hûtôberendezések 

és beépített technológiák hulladékhôje. 

Fûtô-hûtôberendezés: 2 db Alpha-InnoTec 160 kW-os 

professzionális geothermikus hôszivattyú.

Plan and installation: 2005

Heated area: appx. 5000 m2

Boreholes, heat pump supply energy for thermoactive 

heating system. Fan-coils work for heating-cooling with 

waste energy recirculation.

The excess heat from refrigerators, bakery, buffet etc is 

used by the heating system also. According to the owner, 

the return on investment was 3 years.

Heat source : 30 pcs. boreholes 100 m deep each, also 

excess heat.

Heat generator: 2 pcs AlphaInnoTec 160 kW professional 

geothermal heat pump.

CBA Vecsés (Vecsés, Széchenyi u. 2.)
CBA Market Vecsés (Vecsés, Széchenyi u. 2.HU)
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A tervezés és kivitelezés éve: 2005 

Alapterület: 2500 m2

 

Víz-víz hôszivattyús rendszer radiátoros fûtéssel és hûtô-

fûtô fan-coilokkal. 

A hôforráskén mûködô vízkutak a Duna kavicságyába 

lettek lefúrva. A hôszivattyú elôször Magyarországon 

aktívan tudott fûteni, hûteni egy „buffer tank”-kal. 

A tulajdonos szerint a beruházás 3 éven belül térült meg. 

Hôforrás: 1 db 12 m-es vízkút, 2 db 12 m-es nyelôkúttal. 

Fûtô-, hûtôberendezés: 1 db 90 kW-os AlphainnoTec víz/

víz hôszivattyú. 

Plan and installation: 2005

Heated area: 2500 m2

Water-water heat pump heats radiators and fan-coils.

Heat source is the Danube. The heat pump is also capable 

to work – first in Hungary - in aktiv cooling mode using 

buffer tanks.

According to the owner, the return on investment was 

3 years.

Heat source: 1 pc 12 m deep well for incoming water and 

2 pcs 12 m deep wells for outgoing water.

Heating device: 1 pc 90 kW AlphaInnoTec water/water 

heat pump.

Energotest Kft. (Dunaharaszti, Gomba u.4.) 
Energotest Ltd. (Dunaharaszti, Gomba u.4. HU) 
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Tervezés és kivitelezés: 2006

Az épület alapterülete: 1600 m2 

Uszoda alapterülete: 150 m2 

A birtokon lévô golfpálya alá lett elhelyezve a horizontális 

kollektorrendszer. 

A hôtermelô, fûtô-, hûtô hôszivattyú tipusa: AlphainnoTec 

SW 160 kW-os hôszivattyú. 

A helikopter garázsban külön fûtôkör biztosítja az 

optimális hômérsékletet. 

Plan and installation: 2006

Heated area: 1600 m2

Swimming pool area: 150 m2

The horizontal ground collectors are placed under the 

golf course.

Heat generator: AlphaInnoTec SW 160 kW heat pump.

In the helicopter hangar, additional heating circle creates 

optimal temperature.

Hamilton családi birtok (Skóciában)
Hamilton family estate (Scotland)
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Tervezés és kivitelezés éve: 2009 

Az épület alapterülete: 700 m2 

Abszorber, az épület elôtt lévô mezôn 1.5 m mélyen lett 

elhelyezve. 

Hôszivattyú típusa: AlphainnoTec SWC 230 szondás 

hôszivattyú .

Plan and installation: 2009

Heated area: 700 m2

The absorber is placed in the field at front of the building 

in 1.5 m depth.

Heat pump type: AlphaInnoTec SWC 230 

Családiház Wales-ben (Aberystwyth-ben) 
Family house in Wales (Aberystwyth)
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Tervezés ideje: 2009

800 szarvasmarha tejébõl kivett energiával fûtjük a 

tehenészet melletti hangversenytermet. 

Hõszivattyú típusa: Alpha-InoTec WWP 700X 

professzionális folyadék-folyadék hôszivattyú.

Plan and installation: 2009

800 cows produce the milk. The process of cooling the 

milk creates waste energy which is utilized by heat pump 

to heat the owner’s Concert Hall.

Heat pump type: AlphaInnoTec WWP 700X professional 

series

Tehenészet London mellett
Dairy farm near London
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Tervezés és kivitelezés éve: 2009 

Az épület alapterülete: 350 m2 

Talajszondás hõszivattyús rendszer, termoaktivált 

födémszerkezettel, padló-, fal-, mennyezet fûtéssel, 

hûtéssel. 

Hõforrás: 6 db 100 m-es talajszonda 

Hõtermelõ: AlphainnoTec SWC 230 K fûtõ-, hûtõ  

hõszivattyú 

Romániában képviselõnk: Adorján Attila 

Plan and installation: 2009

Heated area: 350 m2

Geothermal heat pump, termoactive ceiling for heating/

cooling, underfloor heating.

Heat source: 6 pcs boreholes 100 m deep each

Heat pump type: AlphaInnoTec SWC 230 K

Our representative in Rumania: Attila Adorján

Családiház Marosvásárhelyen (Tirgu Mures, Románia) 
Family house Tirgu Mures, Rumania 
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Tervezés és kivitelezés éve: 2010 

Az épület alapterülete: 650 m2

  

Talajszondás hõszivattyús rendszer, termoaktivált 

födémszerkezettel, padló-, fal-, mennyezet fûtéssel, 

hûtéssel. 

Hõforrás: horizontális talajkollektor, napkollektor, 

napelem, vertikális szélkerék 

Hõtermelõ: Alpha-InnoTec WWC 220 H/X víz-víz 

hõszivattyú, 2 db LW 251 levegõs hõszivattyú 

Vertikális szélkerék 500 W 

Napelem 5x 220 W = 1100 W 

Megtérülési idõ: 3 év

Plan and installation: 2010

Heated area: 650 m2

Geothermal heat pump termoactive ceiling structure, 

underfloor and wall heating/cooling.

Heat source: horizontal ground collector, solar collector, 

PV cells, vertical wind turbine

Heat generator: AlphaInnoTec WWC 220 H/X water water 

heat pump, 2 pcs LW 251 air-water heat pumps

Vertical wind turbine 500 W

PV cells 5x 220 W = 1100 W

ROI: 3 years 

Közel nullaenergiás, háromlakásos társasház (Budapest, II. Pusztaszeri út) 
Near zero energy consuming townhouse (Budapest, II. Pusztaszeri út, HU)
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Tervezés és kivitelezés éve: 2009 

Az épület alapterülete: 2000 m2 

Talajszondás hõszivattyús rendszer, termoaktivált 

födémszerkezettel, padló-, fal-, mennyezet fûtéssel, 

hûtéssel. 

Hõforrás: Horizontális talajkollektor, sûtõ berendezések 

hõje, cukrászda üzemelési hõjének hasznosítása 

Hõtermelõ, hõátcsoportosító berendezés: 2 db Alpha-

InnoTec SWP 1000 H szondás hõszivattyú, 

Megtérülési idõ: 2,5 év 

Plan and installation: 2009

Heated area: 2000 m2

Geothermal heat pump termoactive ceiling structure, 

underfloor and wall heating/cooling.

Heat source: horizontal ground collector, ovens’ excess 

heat, technical process’ excess heat

Heat generator: 2 pcs AlphaInnoTec SWP 1000 H heat 

pumps

ROI: 2,5 years

Daubner cukrászda (Budapest, II. Szépvölgyi út 50.) 
Daubner confectionery shop and factory (Budapest, II. Szépvölgyi út 50. HU)
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Tanulmányterv készítésének éve: 2008 

Az épület lapterülete:12 000m2 

Hõforrás: az épületben lévõ technológiai folyamat 

hulladékhõje. 

A kerékfelni gyártás közben rengeteg hulladékhõ 

szabadul fel, amit havonta közel 7 millió forintért hût 

egy erre alakult, a szomszédban lévõ kft. Ugyanakkor az 

épületet távfûtésrõl fûtik közel ekkora összegért. 

A tanulmányterv egyértelmûen kimutatta, hogy a 

hulladékhõ hasznosításával az épületet lehet fûteni 

két professzionális hulladék energiákat összeszedõ 

energiaátcsoportosító hõszivattyúval. 

A beruházással havonta közel 7 millió forint megtakarítás 

érhetõ el. 

Megtérülési idõ: 3,5 év 

Nagymértékben csökkenti a rendszer, a technológia 

CO2 kibocsátását. (Ne felejtsük el, a CO2 kibocsátás 

csökkentését nagymértékben támogatják a pályázati 

rendszerek, sõt viszonylag magas összegért a nemzetközi 

piacon a CO2 kvótát el lehet adni.)

Preliminary plan: 2008

Area:12 000m2

Heat source: Excess heat from the technical process.

The process of producing the wheel creates large amount 

of excess heat. The neighboring company cools down the 

hot parts for nearly 7 million HUF (25 000 €) per month. 

At the same time, the factory pays approximately the 

same amount for heating the factory’s premises.

Our study unambigously showed that there was enough 

wasted heat for heating the buildings. Two heat pumps 

could use the wasted energy to heat the buildings. This 

way nearly 7 million HUF (25 000 €) per month could be 

saved.

ROI: 3,5 years

The system significantly reduces CO2 emission. (Do not 

forget: the reduction of  CO2 emission is assisted by project 

tenders. Also CO2 quotas are valuable commodities on 

international markets.

Alcoa kerékfelni gyár (Székesfehérvár) 
Alcoa aluminum wheel producing factory (Székesfehérvár, HU)
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A MagyarTelecom Delfin díja 
2007 – es év európai T-com legjobb beruházásáért 
Hungarian Telecom Delfin Award 2007 for the best 
investment of the year.
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A tervezés és kivitelezés éve: 2007 

A Magyar Telecom DELFIN Díjas beruházása- 2007-es év 

legjobb beruházása. 

A kapcsolóteremben keletkezõ meleg levegõt egy 

levegõ-víz üzemû AlphainnoTec hõszivattyú hûti vissza. 

Az így nyert energiával az épület fûtését és használati 

melegvizét állítja elõ. Korábban fûtési idényben gázkazán 

fûtötte az épületet, miközben a kapcsolótermeket egész 

éven át hûtötték. 

Hõforrás: levegõ a kapcsolóterem villamos 

berendezéseinek hulladék hõje. 

Fûtõberendezés: 1 db 33 kW-os Alpha-innoTec levegõs 

beltéri hõszivattyú (beltéri levegõkazán).

Plan and installation: 2007

Hungarian Telecom Delfin Award 2007 for the best 

investment of the year.

The warm air - created by the electronic appliances in 

the telecommunication room - is cooled by an air-water 

heat pump. The warm water output of the heat pump is 

utilized for heating. Originally, the heating was supplied 

by gas fired boylers.

Heat source: warm air created by electronic appliances. 

Heating/cooling: 1 pc 33 kW AlphaInnoTec air to water 

heat pump.

Magyar Telecom (Budapest, Dob utca) 
Magyar Telecom (Budapest, Dob utca, HU)
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Tervezés, kivitelezés éve: 2007 

A Magyar Telecom DELFIN díjas beruházása-2007 európai 

legjobb beruházása. 

A kapcsolótermek hûtésére használt folyadékhûtõk vizes 

oldaláról egy 110 kW-os fagyálló-víz üzemû hõszivattyú 

vonja el a hõt a kapcsolótermekbõl. Így hasznosítja és 

fûti az épületet a berendezés azzal a hulladék hõvel, amit 

elõtte sok pénzért fújtak ki a szabadba hagyományos 

hûtõgépekkel. A hõszivattyú átvette az épület fûtésének, 

melegvíz-ellátásának szerepét a távfûtéstõl. A berendezés 

nem egész fél év alatt térült meg. 

Plan and installation: 2007

Hungarian Telecom Delfin Award 2007 for the best 

investment of the year.

Chillers are installed to cool the rooms of the electronic 

appliances. Our brine-water heat pump utilizes the wasted 

heat energy to prepare the domestic hot water and heat 

the building. This way it is taking over the previously used 

district heating. ROI: appx ½ year

Magyar Telecom (Budapest, Távíró utca) 
Magyar Telecom (Budapest, Távíró utca HU) 
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Tervezés, kivitelezés éve: 2008 

Hasonlóan az elôzô rendszerhez a T-com gyôri 

irodaépületét is átalakítottuk. Az épület hôellátását itt is 

nagymértékben átvette az elôzôleg kidobott hulladék 

hôbôl kinyert energia. 

Hôforrás: a kapcsolótermek hôje 

Hôszivattyú: 2 db 100 kW-os professzionális AlphainnoTec 

hôszivattyú

Plan and installation: 2008

It is similar to the before mentioned system. The energy 

utilized from previously wasted heat almost covers the 

heating requirements of the whole building. 

Heat source: warm air created by electronic appliances. 

Heat pump: 2 pcs AlphaInnoTec 100 kW professzional 

series

Magyar Telecom (Gyôr, irodaépület) 
Hungarian Telecom office building (Gyõr, HU) 
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Kültéri levegôs hôszivattyúk (AlphainnoTec levegôkazánok) 
családiházaknál 
Air to water heat pumps outdoor istallation (AlphaInnoTec), 
family houses in Hungary
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Tervezés, kivitelezés:  2009

Alapterület:  180 m2 

LW  250A  Alpha-innoTec levegõkazán biztosítja a fûtést, 

a tetôn 5  db   Roth  síkkollektor  ( Heliostar  218 )

Plan and installation:  2009

Area:    180 m2

LW  250A  Alpha-innoTec heat pump provides heating. 5 

pcs. Roth flat solar collectors ( Heliostar  218 ) are on the 

roof.

Budaörs családiház( 2009) 
Budaörs családiház HU (2009) 
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Tervezés, kivitelezés:  2005

Alapterület:  270 m2 

LW 190  Alpha-innoTec levegõkazán biztosítja a ház 

fûtését.

Plan, construction: 2005 

Basic area: 270 m2 

LW 190 Alpha-innoTec heat pump provides heating.

Sukoró családiház( 2005)
Sukoró family house HU(2005)
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Budaörsi 2 lakásos társasház
Budaörs, 2 dwellings townhouse (HU)

Tervezés, kivitelezés : 2009 

Alapterület:   2 x 150 m2 

2  db  LW  120A levegôkazán, valamint 2  db   MFS  830 

S  multifunkciós  tároló és 6  db   R1  vákuumcsöves  

napkollektor biztosítja az épület energia ellátását.

Plan, construction:  2009 

Basic area:   2 x 150 m2 

2 pieces LW 120A heat pumps and 2 pieces MFS 830S 

multifunction storage tank and 6 pieces R1 vacuum tube 

solar collectors provide heating for the house.
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Tervezés, kivitelezés : 2010

33 kW-os levegõ-víz hõszivattyú fûti a házat.

Heliostar  napkollektorok készítik a használati meleg vizet 

és rásegítenek a fûtésre.

Plan, construction:  2010

33 kW air-water heat pump heats the house. Flat solar 

collectors supply domestic hot water and boost the 

heating.

Levegôkazán egy érdi családiházban (2010)
Air-water heat pump in a family house (2010, Érd HU) 
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Beltéri levegôs hôszivattyúk 
(AlphainnoTec levegôkazánok) családiházaknál 
Air-water heat pumps, indoor version 
(AlphainnoTec products) for family houses
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Tervezés, kivitelezés: 2009 

Alapterület: 700 m2 

3 szintes családi ház, LW 380 beltéri levegôkazán,

BPS 300 puffertároló, SWWS 506 HMV tároló, 

LL630 rekuperátor.

Plan, construction: 2009 

Basic area: 700 m2 

3 level family house, LW 380 heat pump, indoor version,

BPS 300 buffer tank, SWWS 506 DHW tank,

LL630 ventilation unit.

Beltéri levegôkazán  Budapesten a III. kerületben 
Air-water heat pump, indoor version, Budapest 3rd district (HU)
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Tervezés, kivitelezés : 2006 

Fûtött alapterület:  320 m2

Alpha Innotec LW 260 –I beltéri levegôkazán.

A budaligeti családi házban megpróbáltunk fúrni, de olyan 

talajt találtunk, amiben szinte lehetetlen volt szondákat 

telepíteni. Maradt a beltéri levegôkazán és 6 db dupla 

vákuumcsöves R1-es Roth kollektor (ami pillanatnyilag a 

világ vezetô, csúcsminôségû napkollektora).

Az épületben padló-, falfûtés található. A hûtést a fal- és 

mennyezetre helyezett hûtési csôhálózattal oldottuk 

meg. 

Plan, construction:  2006

Basic area:   320 m2

Alpha Innotec LW 260 –I air-water heat pump, indoor 

version. We tried to use boreholes but ground conditions 

made drilling impossible. So, air-water heat pump and 6 

pieces R1 type (word leading performance) vacuum tube 

collectors were installed.

The building has underfloor and wall heating. Cooling is 

provided by tube networks on walls and ceilings.

Budaligeti családiház
Budaliget family house (HU)
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Tervezés, kivitelezés:  2006

Alapterület:  260 m2 

Alpha-InnoTec LW330-I beltéri levegôkazán 

biztosítja a ház energia ellátását.A családi házban 

egy meglévô gázfûtést cseréltünk le beltéri 

levegôkazánra. Az épületben található padló- és 

radiátoros fûtés, kültéri úszómedence. 

A tulajdonos maga számítógépes szakember, s 

így egy számítógépet helyezett a berendezés 

mellé, mellyel rögzíti a berendezés mûködési 

paramétereit. A paraméterek elemzése után 

számítógépes program segítségével lehet 

optimalizálni a levegôkazán mûködését. 

Plan, construction:  2006

Basic area:   260 m2 

Alpha-InnoTec LW330-I indoor version heat pump 

provides heating for the house. 

An existing gas boyler were changed for air-water 

heat pump. In the building there is underfloor 

heating and outdoor swimming pool is attached to 

the house. 

The owner is computer expert. One laptop is 

monitoring and collecting working parameters. 

Computer program analyses the data and makes 

optimalisation of the machine possible.

Budafoki társasház
Budafok, townhouse (HU)
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Tervezés, kivitelezés:  2009

Alapterület:   2500 m2 

Az épületet távfûtéssel fûtötték. A tulajdonos hosszas 

elemzés után úgy értékelte, hogy a távfûtés lényegesen 

többe kerül, mintha azt levegôkazánnal fûtenék. Nem 

beszélve a függôségtôl, s attól, hogy akkor is kellett 

úgynevezett készenléti díjat fizetni a Távfûtômûveknek, 

amikor az energiát egyáltalán nem használják. Úgy 

döntött levágatja az épületet a távfûtésrôl és áttér Alpha-

InnoTec levegôkazán fûtésre. 

A megtérülés: 4 év 

Hôforrás: külsô levegô 

Fûtôberendezés: 4 db 33 kW-os AlphainnoTec kültéri 

levegôs hôszivattyú (levegôkazán). 

Plan and installation:  2009

   Area: 2500 m2

The building had district heating. The owner – after long 

analysis - realized that district heating is more expensive 

than using alternative energy for the same purpose. Also 

district heating has some additional costs. He decided to 

change for AlphaInnoTec heat pumps.

ROI: 4 year

Heat source: air

Heat generator: 4 pcs 33 kW AlphaInnoTec air to water 

heat pumps.

Ciszterci Rend (Budapest, XI. kerület, Aga utca) 
Cistercian Order (Budapest, XI. district Aga utca HU) 
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Tervezés ideje: 2010

Hôforrás: 110 db 100 m-es földszonda 

Hôtermelô: 450 kW-os hôszivattyú. 

Geotermikus hôszivattyú és az épületben összeszedett 

hulladékenergia biztosítja a szálloda melegvíz ellátásához 

és fûtéséhez szükséges energiát. Az épületre helyezett 

napkollektorok besegítenek a meleg víz készítésbe és 

nyáron a lehûlt geotermikus szondákat (a hôforrást 

biztosító talajt) fûtik vissza,. 

Plan and installation:  2010

Heat source: 110 pcs 100 m deep boreholes

Heat generator: 450 kW heat pump.

Geothermal heat pump and waste energy utilization 

supply the heat and hot water requirements. Solar 

collectors boost the hot water supply. Also heat back the 

boreholes during summer time.

Hotel Ózon Residence (Mátraháza) 
Hotel Ózon Residence (Mátraháza, HU) 
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Tervezés és kivitelezés éve:  2010 

Alapterület közel   160 000 m2

 

Talajszondás hôszivattyús rendszer, hûtô-fûtô fan-

coilokkal, hulladékhô hasznosítással. Az alternatív 

energiát használó gépészet hasznosítja az épületben 

lévô technológiai berendezések (hûtôk, pékség, büfék, 

sütödék, stb.) hôjét is. 

Megtérülési idô: 2 év 

Hôtermelô, hôátcsoportosító hôszivattyú: 7 db SWP 

1000H AlphinnoTec Professzionális hôszivattyú

Plan and installation:  2010

Area: appx.   160 000 m2

Geothermal heat pumps with boreholes and waste 

energy utilization by fan coils for heating/cooling. 

Alternative energy utilization from technological 

processes (refrigerators, bakery, buffet, etc.).

ROI: 2 year

Heat generator: 7 pcs SWP 1000H AlphInnoTec 

professional series heat pump 

Amara Dolce Vita (Luxus szálloda Törökországban) 
Amara Dolce Vita (Luxury hotel in Turkey)
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Tervezés és kivitelezés éve:  2010

Alapterület közel  80 000 m2 

Napkollektorokkal kiegészített talajszondás hõszivattyús 

rendszer, hûtõ-fûtõ fan-coilokkal, hulladékhõ 

hasznosítással. Az alternatív energiát használó gépészet 

hasznosítja az épületben lévõ technológiai berendezések 

(hûtõk, pékség, büfék, sütödék, stb.) hõjét is. 

Megtérülési idõ: 2,5 év 

Hõtermelõ, hõátcsoportosító hõszivattyú: 2 db SWP 

1000H AlphinnoTec professzionális hõszivattyú 

Plan and installation:  2010

Area: appx.  80 000 m2

Solar collectors and geothermal heat pumps and waste 

energy utilization by fan coils for heating/cooling.

ROI: 2,5 year

Heat generator: 2 pcs SWP 1000H AlphinnoTec 

professional series heat pump

Amara Wing Resort (luxus szálloda Törökországban) 
Amara Wing Resort (luxury hotel in Turkey) 
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Tervezés és kivitelezés éve:  2010 

Alapterület:    közel  90 000 m2 

A propán tartályról mûködõ fûtési rendszer kiváltása volt 

a faladatunk. A rendszert talajszondás, a hulladék hõket is 

hasznosító 3 db SWP 1000H hõszivattyúval oldottuk meg. 

Megtérülési idõ: 2 év 

A bal oldali képen felülnézetben látható a hatalmas 

propán tartály. 

Plan and installation:  2010

Area:    appx. 90 000 m2

Exchanging a propane gas based heating system for 

alternative energy, this was our task. Our solution was 

geothermal and waste energy utilization with 3 pcs SWP 

1000H heat pump.

ROI: 2 year

The huge propane tank can be seen on the left picture.

Amara Club Marine (Apartman szálloda Törökországban) 
Amara Club Marine (Apartman hotel in Turkey)
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Tervezés és kivitelezés éve:  2010 

Alapterület köze   10 000 m2 

Napkollektorokkal kiegészített talajszondás hõszivattyús 

rendszer, hûtõ-fûtõ fan-coilokkal, hulladékhõ 

hasznosítással. Az alternatív energiát használó gépészet 

hasznosítja az épületben lévõ technológiai berendezések 

(hûtõk, büfék, sütödék, stb.) hõjét is. 

Hõtermelõ, hõátcsoportosító berendezés: 2 db 

SWP1000 H AlphainnoTec hõszivattyú 

Megtérülési idõ: 2,8 év 

Plan and installation:  2010

Area: appx.   10 000 m2

Solar collectors and geothermal heat pumps and waste 

energy utilization by fan coils for heating/cooling. 

Alternative energy utilization from technological 

processes (refrigerators, bakery, buffet, etc.).

Heat generator: 2 pcs SWP1000 H AlphaInnoTec heat 

pump

ROI: 2,8 years

Tiran Hotel (Egyiptom, Sharm El Sheikh) 
Tiran Hotel (Sharm El Sheikh, Egypt)
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Tervezés és kivitelezés éve:  2010 

Alapterület köze 1  5 000 m2 

Megtérülési idõ:    3 év

Napkollektorokkal kiegészített talajszondás hõszivattyús 

rendszer, hûtõ-fûtõ fan-coilokkal, hulladékhõ 

hasznosítással. Az alternatív energiát használó gépészet 

hasznosítja az épületben lévõ technológiai berendezések 

(hûtõk, büfék, sütödék, stb.) hõjét is. 

Hõtermelõ, hõátcsoportosító berendezés: 3 db SWP1000 

H AlphainnoTec hõszivattyú 

Plan and installation:  2010

Area:    appx. 15 000 m2

ROI:    3 year

Solar collectors and geothermal heat pumps and waste 

energy utilization by fan coils for heating/cooling. 

Alternative energy utilization from technological 

processes (refrigerators, bakery, buffet, etc.).

Heat generator: 3 pcs SWP1000 H AlphaInnoTec heat 

pump

Melia Sharm (Egyiptom luxus szálloda) 
Melia Sharm (luxury hotel) 
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Tervezés éve:   2008 

Az épület területe:  6000  m2

 

Vezetõ építész: Rombauer Gábor 

Energetika, labor berendezések: Thermo Kft. (vezetõ 

tervezõ: Sebestény Péter, Dr. Léderer András) 

Tervezési feladat volt: az új alternatív egyetem 

laboratóriumának, oktatótermeinek kialakítása mellett 

az egész egyetem alternatív energiával ellátott komplett 

gépész kiviteli terve. 

Hõforrás: napelem, axiális- és vertikális szélkerék, 

napkollektor, szondás hõszivattyú, levegõs hõszivattyú, 

rekuperátor, geotermikus kollektorok és szondák.

Plan and installation:  2008

Area:    6000 m2

Chief architect: Gabor Rombauer

Energetics, lab appliances: Thermo Kft. (chief designer: 

Péter Sebestény, Dr. András Léderer)

Task: Design the labs and schoolrooms of the new 

university. Also plan the complete HVAC system.

Heat source: PV cells, axial and vertical wind turbine, 

solar collectors, geothermal heat pump, air to water heat 

pump, ventilation system, boreholes and ground loops.

Dunaújváros, Alternatív Egyetem 
Dunaújváros, HU, Alternatív Egyetem (University)
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Tervezés éve:  2010 

Design tervezõ:  Csikós Mihály 

Eergia tervezõ: Thermo Kft., vezetõ tervezõ:  

 Dr. Léderer András) 

Holland, skót megrendelésre készülõ folyami lakóhajó 

minden energiáját a napelemmel állítja elõ 

Több tíz folyami lakóhajót rendelt Hollandia, Skócia, ami 

energetikailag teljesen önellátó. Fût, hût és halad a folyón, 

minden segédenergia nélkül. A szükséges áramot a hajó 

tetején és az üvegekbe integrált napelemek termelik. 

Hõtermelõ: SW AlphainnoTec hõszivattyú

Plan:    2010

Architectural design:  Mihály Csikós

Energy plan:   Thermo Kft. (chief engineer: 

   Dr. András Léderer)

Dutch and Scottish order call for river boats, Their only 

energy source are PV cells.

A number of river boats were ordered by The Netherlands 

and Scotland. They had to be self –supporting energy-

wise. Energy for heating, cooling, moving is provided by 

PV cells that are integrated into the windows on the top 

of the boat.

Heat generator: SW AlphaInnoTec heat pump

Folyami lakóhajó (Hollandia, Skócia) 
River boat (The Netherlands, Scotland) 
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Várható kivitelezés:  2011 

Megtérülés:  2,5 év 

 projekt vezetõ építésze:  Csikós Mihály 

Energetika, épületgépészet:  Thermo Kft. 

 (vezetõ tervezõ: 

 Dr. Léderer András)

Az Amara és Melia szállodalánc tulajdonosaitól 

rendkívül szép megbízást kaptunk.  Több szállodát, 

bevásárló központot kell kialakítanunk, ahol az 

energiafelhasználás közelít a nullához. Az épületek között 

az energiatranszportot termoaktivált födémszerkezetek, 

professzionális hõszivattyúk, tengerparti abszorberek és 

napkollektorok biztosítják majd. 

AA komplexum fõbb részei: Fõbejárat (Tez Tour központ), 

Promenád, aréna, Music hall, bevásárló központ , Színház, 

szálloda, gyerekjátszótér, Szálloda,

Estimated time of

realization:  2011 

ROI:  2,5 year

Chief architect:  Mihály Csikós

Energetics, HVAC:  Thermo Kft. (chief designer: 

 Dr. András Léderer)

Owner of the Amara and Melia hotel chain gave us a 

challenging assignment.

Hotels and shopping centers to be designed, they energy 

consumption should be near zero. The energy transport 

among the buildings are handled by thermoactive 

ceilings, professional heat pumps, ground loops on the 

beach and solar collectors. 

Major parts of the complex: Main entrance (Tez Tour 

center),Promenade, Aena, Music hall, shopping center, 

Theatre, Hotel, Children’s Playground

Montaza (Egyiptom, Sharm El Sheikh) 
Montaza (Sharm El Sheikh, Egypt) 
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•	 Alaszka 48 db 250 m2-es faház alternatív energiával 

(építész: Makovecz Imre) 

 

•	 Amara Beach Resort Hotel (Törökország Antalya) 

szálloda komplett alternatív energia terv 

 

•	 Amara Club Marine (ugyanaz, mint elõbb. Megbízó 

Tez Tour) 

 

•	 Szentkirályi Ásványvíz telep alternatív energia 

tanulmányterv (folyamatban)  

•	 Auguszt cukrászda, alternatív energia 

 

•	 Jászdózsai bélgyár komplett alternatív energia 

tanulmányter, kivitelezés (most készül)  

•	 Budapesti sertésvágóhíd komplett hûtési rendszer 

tervezése  

•	 László Kórház komplett gépész tervezése 

 

•	 Expo Hotel komplett gépész tervezése (fûtés, hûtés, 

víz-, csatorna, szellõzés)  

•	 Borház Bordeauxban (Franciaország, komplett 

gépész terv) építész: Makovecz Imre  

•	 Cerbona Csokoládégyár alternatív energia 

tanulmányterv 

 

•	 Nestle csokoládégyár Szerencs 

További referenciamunkánkból néhány: 
Further references:

•	 Alaska, 48 pcs wooden house heated by alternative 

energy (architect: Imre Makovecz) 

•	 Amara Beach Resort Hotel (Antalya, Turkey) 

complete alternative energy usage plan 

•	 Amara Club Marine (same as above, employer: Tez Tour) 

 

•	 Szentkirályi mineral water bottling plant, alternative 

energy study (ongoing) 

•	 Auguszt cukrászda, alternative energy 

•	 Jászdózsa meet processing plant, complete 

alternative energy usage plan (ongoing) 

•	 Budapest sloughter-house, cooling system plan 

 

•	 László hospital complete heating/cooling plan 

•	 Expo Hotel complete heating/cooling/ventilation 

plan 

•	 Wine-house in Bordeauxban (France) complete 

heating/cooling plan (architect: Imre Makovecz) 

•	 Cerbona chocolate factory, alternative energy study 

 

•	 Nestle chocolate factory, Szerencs (Hungary) 
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•	 Club Safire szálloda komplett gépész terve alternatív 

energiával (Törökország, Antalya) 

 

•	 Cora áruház Törökbálint, alternatív energia ellátás az 

elõtérben  (levegõboyler)  

•	 Budapesti Csirkefarm alternatív energia ellátási terve  

•	 Csirkevágóhíd Budapest alternatív energia ellátási 

terve  

•	 Dunaújvárosi Egyetem új 6000 m2-es épületének 

komplett gépész terve, alternatív energia 

oktatótermek kialakítása, tervezése 

 

•	 Energotest irodaépület komplett alternatív energia 

ellátása  

•	 Energotest Szeged (ugyanaz, mint elõbb)  

•	 Sarokház szálloda Vecsés komplett energiaellátása 

alternatív energiával, szellõzés, klíma, víz-, csatorna 

tervezés  

•	 Kapos Volán alternatív energia tanulmányterv  

•	 Budörsi hûtõház alternatív energia tanulmányter 

  

•	 Agapé (Kolozsvár) szálloda komplett gépész terve, 

energia ellátása alternatív energiával.  

            

•	 Szentmihály templom (Kolozsvár) energia ellátása 

alternatív energiával  

 

•	 Club Safire hotel complete heating/cooling plan  

(Antalya, Turkey) 

•	 Cora shop (Törökbálint, HU) domestic hot water 

supply using alternative energy 

•	 Budapest poultry farm, alternative energy supply 

•	 Budapest sloughter-house (poultry), alternative 

energy supply 

•	 Dunaújváros, University: new 6000 m2 building 

 complete heating/cooling plan. 

 

•	 Energotest office building complete heating/cooling 

plan 

•	 Energotest Szeged (HU), same as above 

•	 Sarokház Hotel Vecsés (HU) complete heating/

cooling/ventilation plan using alternative energy 

 

•	 Kapos Volán building alternative energy study 

•	 Budörs, cold storage plant using alternative energy 

(study) 

•	 Agapé Hotel (Rumania) complete heating/cooling 

plan using alternative energy. 

•	 Szentmihály Church (Rumania) alternative energy 

usage plan 
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További referenciamunkánkból néhány: 
Further references:

•	 Loyd irodaépület (Gyõr) komplett gépész tervezés, 

kivitelezés vezetés  

•	 Batthyany téri palacsintázó, étterem, komplett 

gépész terve  

•	 Szamosújvár plébánia komplett gépész terve 

alternatív energiával  

•	 Kenese-Port szálloda komplett energia ellátása 

alternatív energiával, tervezés, kivitelezés  

•	 Veszprémi Egyetem keszthelyi kihelyezett ágazata, 

komplett energia tervezés alternatív energiával, 

oktatótermek kialakítása (hasonlóan, mint 

Dunaújvárosban itt is alternatív energiát tanulnak a 

diákok)  

•	 Wien 6 db 6 lakásos társasház tervezés alternatív 

energiával  

Tervezés folyamatban 2011-ben:
 

•	 Hûvösvölgyi Wellness központ  

•	  Salgótarján, több ezer négyzetméteres szabadidõ 

központ  

•	 Kolozsvár Nemzeti Színház 

•	 Tusnád Csukás szálloda  

 

 

•	 Loyd office building (Gyôr, HU) complete heating/

cooling plan, construction supervision 

•	 Batthyanyi tér, pancake-house complete heating/

cooling plan 

•	 Szamosújvár (Romania) personage complete  

heating/cooling plan using alternative energy 

•	 Kenese-Port Hotel (HU) complete heating/cooling 

plan using alternative energy, construction 

supervision 

•	 Veszprém University Keszthely branch complete 

heating/cooling plan using alternative energy, 

similar to Dunaújváros University 

 

•	 Wienna 6 dwellings townhouse, energy supply 

width alternative energy 

Ongoing projects in 2011: 

•	 Hûvösvölgy (HU) Welness központ 

•	 Salgótarján (HU), leisure time center 

 

•	 Kolozsvár (RO) National Theatre 

•	 Tusnád (RO) Csukás Hotel 

 

 



41
REFERENCES

•	 Cairóban a Tez tour irodaépülete 

 

•	 Marosvásárhelyen egy irodaépület

A fenti munkákon túl, több száz családiházat terveztünk 

és részben kiviteleztünk az elmúlt közel 30 évben.

Dr. András Léderer

egyetemi docens

•	 Cairo (Egypt) Tez Tour office building 

•	 Marosvásárhely (RO) office building 

Additionally, we have planned hundreds of family houses 

in the last 30 years.

Dr. András Léderer

University lecturer


