Uniós forrásból megvalósult a zalaegerszegi Városházán a fűtésrekonstrukció és
a nyílászáró csere
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) pályázatán 52,5 millió forintos támogatást nyert a Zalaegerszegi
városháza energiahatékonyságának fokozása c. pályázat. A kivitelezési munkák
2009. augusztus 11-én kezdődtek és 2009. október 30-ára elkészültek.
A fűtéskorszerűsítési munkák során átépült a teljes régi fűtési rendszer és korszerű,
kaszkád rendszerbe kapcsolt kondenzációs kazánmodulok, valamint elegáns,
formatervezett megjelenésű, mikroprocesszoros szabályozású, csendes üzemmódú
klímakonvektor és lapradiátor hőleadók kerültek beépítésre.
A homlokzati nyílászárók cseréje során fokozott hőszigetelésű és légzárású, a mai kor
elvárásainak és a vonatkozó energetikai előírásoknak megfelelő műanyag szerkezetek
kerültek beépítésre.
Az összesen 105 millió Ft értékű, 50%-ban államilag támogatott projekt kivitelezési
munkáit (közbeszerzési eljárást követően) két vállalkozás végezte: a fűtéskorszerűsítési
munkákat a New Kostruktív Kft., a homlokzati nyílászárók cseréjét a Fehér Ablak Kft.
A korszerűsítés eredményeként a kazánok a beállított külső hőmérsékleti viszonyoknak
megfelelő hőmérsékletű előremenő vízhőfokot fognak szolgáltatni, biztosítva ezzel az
épületben tartózkodók számára az optimális hőmérsékletet.
Az ablakok cseréjét követően a hőveszteség jelentősen csökken.
A fejlesztés célja rövid és hosszú távon is az energiaköltségek, valamint a fajlagos
energiafelhasználás csökkentése. A projekt hozzájárul a környezeti fenntarthatóság
szempontjából
igen
jelentős,
üvegházhatást
okozó
gázok
mennyiségének
csökkentéséhez.
- A beruházással, az üvegház hatású gázok mértékének csökkenése 56 t CO évente.
- Kimutatható energia-megtakarítás: 1178 GJ/év
- Az éves üzemeltetési költség is jelentős mértékben csökken.
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