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Feszültségszint váltás a HAJDU Ipari
Centrumban

Sikeres volt a franciaországi
bemutatkozás

Mintegy 205 millió forint értékű önerős beruházás részeként megújult az ipari parkként működő
HAJDU Ipari Centrum belső kb. 3,5 km hos�szú 22 kV-os energia vezeték rendszere. Az Ipari
Centrumot működtető HAJDU Infrastruktúra
Szolgáltató Zrt. az elmúlt néhány évben számos
fejlesztést hajtott végre. Ezek közül a most átadott villamos energia hálózat-korszerűsítés az
egyik legjelentősebb.

Idén nyáron franciaországi partnerünk,
a Bricomarché házi kiállításán vettünk
részt. A bemutatón a multinacionális lánc
felvonultatta sokszínű termékpalettáját
és meghívta valamennyi franciaországi
áruházát, portugál és lengyel hálózatának képviselőit.

A HAJDU villamos energia hálózatát még az ötvenes években, az akkori elveknek megfelelően
építették ki. Így a speciális 35 kV-os feszültségszinten vételezett villamos energiát egy 35/5/0,4
kV-os úgynevezett kétszeres transzformálással
juttatták el a végfelhasználókhoz. Ám az akkori időkben még korszerű elosztórendszer, napjainkra
igen elavulttá vált.
Folytatás a következő oldalon
Franciaországi standunk

Az elavult berendezés már csak múzeumi tárgy

Társaságunk a francia piacon már forgalmazott elektromos bojlereivel, STA
multienergiás tárolójával és legújabb termékével a HB 300 típusú hőszivattyús
forróvíztárolójával jelent meg. Az eseményen alkalmunk nyílott arra, hogy az
áruházak képviselőivel megismerkedjünk
és tapasztalatot cseréljünk. A látogatók
nagy érdeklődéssel fogadták a hőszivat�tyús bojlerünket. Hiszünk abban, hogy
ezen a piacon is van létjogosultsága termékünknek.
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Az új beruházás során beépített közép és kisfeszültségű berendezések, a kis olajterű, alacsony
vasveszteségű 20/0,4 kV-os transzformátorok és a
mindezt felügyelő számítógépes rendszer azonban
a mai kor követelményeinek megfelelőek, energiamegtakarítást és biztonságos, tervezhető működést
tesznek lehetővé. Ezenkívül környezet terhelési

terület mellett az ipari park szolgáltatások rendkívül széles körű választékát bocsátja a betelepülők
rendelkezésére.
A Centrum egyébként szeretne bekerülni az ipari
parkok hivatalos listájába is, a cím elnyerésére beadott pályázatuk jelenleg elbírálás alatt áll.

Az új állomás vezérlőpultja

szempontból is korszerűek, és ez újabb bizonyíték
a HAJDU Csoport környezetvédelem iránti elkötelezettségére is.
A Debrecen és Nyíregyháza között félúton, Téglás város külterületén lévő több mint 200 ha-os
területtel rendelkező HAJDU Ipari Centrum már
most is számos vállalkozásnak ad otthont, s ideális
telephely bármilyen gyártó vagy szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozás számára, hiszen a

A változás szemmel látható.
A modern berendezés az egész téglási telepet irányítja

Eg y kis derű a nyárból
A szőke nő automata mosógépet kap a férjétől ajándékba. Nagyon boldog, alig, hogy
beüzemelik, már másnap mosni akar. Gyorsan levetkőzik, és nekilát barakni a ruhát.
Hirtelen hazaér a férj, s döbbenten látja, hogy a felesége meztelnül áll a mosógép mellett
és rakja a ruhát.
- Na, DE! Drágám!! Te miért vagy meztelen?
- Mert a használati utasítás szerint, az első programot ruha nélkül kell indítani!
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