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E
z az új, energetikai üzletág az elmúlt években 
rendkívüli sikereket jelentett és jelent cégünk szá-
mára. Számos új terméket és megoldást kínálunk. 

Nem csak új beruházások esetében, hanem meglévő hű-
tési, fűtési, technológiai (ipari) energetikai rendszerek 
energiatakarékos módosításával is foglalkozunk.

A REGALE energetikus mérnökei tudástárában 
olyan lehetőségeket találnak, amelyek mellett nem le-
het elmenni, különösen nem akkor, amikor minden cég, 
gyár, üzem, szálloda stb. törekszik arra, hogy csökkentse 
működési költségeit.

Mérnökeink helyszíni felmérés után személyre sza-
bott ajánlatot dolgoznak ki az Önök részére, testre sza-
bottan a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldá-
sokat kínálva.

A teljesség igénye nélkül néhány a legfontosabb ener-
getikai termékeink közül:

meglévő hűtési, fűtési, technológiai (ipari, agrár) •	
energetikai rendszerek energiatakarékos átalakítá-
sa, új rendszerek,
napcellás rendszerek,•	
kapcsolt energiatermelés mikroturbinával,•	
abszorpciós folyadékhűtők, hűtőtornyok (napkol-•	
lektoros hűtési rendszerek),
talajszondás,kútvizes, levegős, hőszivattyús meg-•	
oldások.

Számos termékünk és megoldásunk működő rend-
szerként megtekinthető. A REGALE ezek teljesítményét 
és a valós megtakarításokat folyamatosan monitorozza. 
Így ajánlataink nem a szakértői becslésekre hivatkoznak, 

A REGALE EnERGy ZRt.-n bELüL EGyRE kiEmELtEbb hAnGsúLLyAL kAp 
sZEREpEt AZ EnERGEtikAi üZLEtáG. EZ EGyéRtELmű jELZésE A piAc AZon 
töREkvésEinEk, mELyEk A köRnyEZEttudAtossáG fELé mutAtnAk.

A rendezvényen tervező, kivitelező, beruházó, üzemelte-
tő vállaltok, továbbá újságírók és neves szaktekintélyek 
képviseltették magukat. Az előadók főként a REGALE 
által Magyarországon képviselt gyártók felső vezetői, 
döntéshozói voltak. Ez egyedülálló rendezvénynek szá-
mít, mint az is, hogy egyedi termékekkel, megoldásokkal 
kiemelkedő helyen szerepel a hazai piacon a REGALE 
Energy Zrt. 

Vendégeink ismét ízelítőt kaphattak, hogy nem ülünk 
a babérjainkon és a legkülönbözőbb újdonságokkal, fej-
lesztésekkel állunk meglévő és új partnereink szíves ren-
delkezésére. A rendezvény fő irányvonala az innovatív 
energia megtakarítások, alkalmazások, hazai és külföldi 
esettanulmányok bemutatása a kereskedelem, szolgálta-
tás területen és az ipari, agrár szektorokban. A szeminári-
umon lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az esetleges 
támogatások, pályázatok hogyan és milyen formában 
igényelhetők, melyet az egyik pályázatokkal foglalkozó 
partnerünk prezentált előadásával valamint kötetlen be-
szélgetés formájában. 

Bízunk abban, hogy felkeltettük vendégeink érdeklő-
dést a REGALE technológiákkal kapcsolatban és a kö-
vetkező rendezvényünkön, még szélesebb körben tudjuk 
prezentálni új rendszermegoldásainkat.  
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hanem valós működési költségeket alapul véve, valós/
mért megtakarításból számolva hiteles és megtérülő be-
ruházást jelentenek.

rEgaLE EnErgy zrt. agrár Irányú 
LEhEtőségEI:

zöldségfélék és gombák termelése zárt térben,•	
üvegházak fűtésre, hűtésre és szellőzésre,•	
állattenyésztés zárt térben,•	
tenyésző farmok fűtése és szellőzése,•	
zöldségek és gyümölcsök szárítása, tartósítása (tá-•	
rolók, raktárak hűtése és szellőzése),
zöldségek és gyümölcsök szárítása, tartósítása •	
(konzerválása),
gabona szárítása.•	

Alkalmazható REGALE által szállítandó berende-
zések:

Biogázra vagy földgázra•	
– MGT (mikro-gázturbina) + meleg vizes hőcse-

rélő – kogeneráció,
– MGT + meleg vizes hőcserélő + abszorpciós 

hőcserélő – trigeneráció,
– MGT + direkt füstgázos abszorpciós folyadék-

hűtő – trigeneráció,
– MGT + szárítás füstgázzal,
– MGT + gőztermelés.
Biomasszára (rőzse, venyige, fahulladék tüzelésével)•	
– abszorpciós folyadékhűtő
Geotermikus energiával•	
– víz-víz hőszivattyúk, fűtésre-hűtésre
Környezetből (levegőből) nyert energiával•	
– levegő-víz hőszivattyúk, fűtésre hűtésre
Hagyományos kompresszoros hűtés•	
– borászatokban,
– raktárak, tárolók hűtése (klimatizálása).
Élelmiszeripar. Feldogozó és tartósító technológi-•	
ák energetikai ellátása (villany, fűtés, hűtés, gőz):
– húsfeldolgozó üzemek (vágóhidak),
– tésztagyárak,
– étolajgyárak,
– tejgyárak,
– borászatok,
– konzervgyárak,
– sörfőzdék, desztillációk,
– gabona, gyümölcs, zöldség és gyógynövények 

szárítása.
REGALE + Acrona System. Biometanol előállítá-•	
sa (biogázokból) és szállítása. Referenciák:
– borászatok (Bohyhád, Gyöngyös, Temerin),
– borüzlet (Budapest),
– tejfeldolgozás (Kapuvár, tehénfarm – tejhűtés 

abszorpciós folyadékhűtővel – trigenerációból).

rEgaLE Energy zrt.
H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel.: +36-1-214-4444, fax: +36-1-225-1972
www.regale.hu

a rEgaLE mIsszIó

társaságunk, az 1991. évi alapítást követően, három 
fő üzleti területet fogalmazott meg stratégiájában: az 
ipari klímatechnikát, a légtechnikát, és ezek kivitele-
zését, szervizelését.
A REGALE Energy Zrt. munkatársai elhatározták, 
hogy a társaság működésének legfőbb célkitűzéséül 
a magas szakmai színvonal mellett, a vevő lehető 
legteljesebb megelégedésének elnyerését választják.
társaságunk stabil piaci szereplő a 90-es évek eleje 
óta a klíma-, légtechnikai berendezések értékesítése, 
karbantartása, javítása terén, valamint úttörő sze-
repet vállal az energetikai rendszerek, mint például 
a ko- és trigenerációs megoldások, kapcsolt energia 
bevezetésének és megvalósításának kidolgozásában 
a hazai és külföldi piacon egyaránt.


