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Új korszerű sűrített levegő ellátó rendszer
a HAJDU Infránál
2012. végén átadták a HAJDU Infrastruktúra Zrt.
beruházásában megvalósított új sűrített levegő
ellátó rendszert. A beruházásnál a HAJDU Ipari
Parkot is működtető beruházónak a legfontosabb
szempontja az energia hatékony és környezetbarát
megoldások alkalmazása volt. Ennek megfelelően a
kompresszorok hűtését hőcserélőkkel oldják meg,
és az így hasznosított hő a technológiai célú hő ellátó
rendszerben teljes egészében hasznosításra kerül.

A beépített új kompresszorcsoport frekvenciaváltós
szabályozású, így a mindenkori igényekhez pontosan alkalmazkodik, és ennek eredményeként a
villamosenergia-felhasználás a korábbi préslevegő
rendszerhez képest jelentősen csökkent. A berendezés intelligens vezérlője nem csak az új, hanem
a régi kompresszorok vezérlését is ellátja, rögzítinaplózza az üzemelési- termelési paramétereket, és
egyben a HAJDU társaságoknak a számlázáshoz
is szolgáltat naprakész információkat.
A beruházás a tervezett határidőre, kiváló minőségben készült el. Mint azt az Infrastruktúra Zrt.
vezetői elárulták, a beruházás záros határidőn
belül megtérül.
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Világbajnok és olimpikon
Eredményes évet zárt a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. által
szponzorált Téglás Hajdu Ipari VSE
Eredményes évet zárt a Téglás Hajdu Ipari VSE
Súlyemelő Szakosztálya. Nagy László és ifj. Nagy
László edzők irányítása mellett a versenyzők
2012-ben 152 db érmet nyertek, amiből 101 db
arany, 37 db ezüst, 14 db bronz. A közel negyvenfős csapat kiválóan szerepelt a Magyar Bajnokságban valamint az Abszolút CS.B. Országos
és Területi Megyei Versenyeken is. A Hajdú-Bihar
Megyei Bajnokságot 14-szer nyerte meg zsinórban a szakosztály.
Külön elismerést érdemel Brázda Rudolf, aki a
budapesti Diák olimpián első lett.
Az Év Csapatának választották a Hajdú-Bihari Napló és a Hajdú Online szavazói a Téglás HAJDU
Ipari Városi Sport Egyesületet, ezzel megelőzték a DVSC labdarugóit, kéziseit, kosárlabdázóit és a
megye összes csapatát.
Az NB1-es CSB. II. fordulóján legeredményesebb versenyzőjének Antal Sándort választották.
Miklósi Zoltán Téglás Hajdu Ipari VSE versenyzője a Szlovákia Bardejovban megrendezett erőemelő
ifjúsági Világbajnokságon 590 kg-os összteljesítménnyel Világcsúcsot ért el, és világbajnok lett.
A Magyar Olimpiai Bizottság Nagy Lászlót kérte fel a korosztályos edzőtábor irányítására.
A szép eredmények eléréséhez ezúttal is szívből gratulálunk, és további sok sikert és jó egészséget
kívánunk munkájukhoz!

Egy kis humor
Az újdonsült ara automata mosógépet kap a férjétől ajándékba. Nagyon boldog, alig, hogy beüzemelik, már másnap mosni akar. Gyorsan levetkőzik és nekilát berakni a ruhát. Hirtelen hazaér a
férj, s döbbenten látja, hogy a felesége meztelenül áll a mosógép mellett és úgy rakja befelé 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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