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Bevezetô
Tisztelt Olvasó, tisztelt Kolléga!
A 2007-es év – hála többek között az energia-, különösen pedig a gázár-emelésnek – a megújulók elõretörését hozta magával az épületgépész piacon. Egyre több
helyen építenek be napkollektort melegvíz-ellátásra és fûtésrásegítésre, hõszivatytyút fûtés-hûtésre, no és az örök sláger, a szilárdtüzelés is egy minõségibb irányba mozdult el.
Kiadványunk nem azért jött létre, hogy a hirtelen támadt konjunktúrát megnyergelje, hanem hogy annak árnyoldalait kicsit megvilágítsa. Az évek óta a magyar megújulós piacon tevékenykedõ cégek túlnyomó része jól képzett szakembergárdával dolgozik, akik tudásukkal akkor is a piacon tudtak maradni, amikor a
megújulók még jóval drágábbak voltak, mint a gázos berendezések. Viszont rendkívül sok új vállalkozás indult idén, meglovagolva a hullámot, és bizony nem mindegyikük felkészült a feladatra, amit vállalt.
A megújuló energiák a végfelhasználók körében jelenleg mitikus köntösben jelennek meg; egyfajta csodatechnológiaként néznek rá, ami mindent megold. Márpedig nem az, viszont néhány cég annak kommunikálja, óriási COP-ket ígérve, és
amikor a várakozások nem teljesülnek, nem (csak) az adott cég lesz a hibás, hanem a technológia is.
A „Megújuló energiák az épületgépészetben” igyekszik hasznos információkkal
szolgálni a szakterületrõl az épületgépész szakembereknek, rávilágítani arra, hogy
ennek a szegmensnek nagy megtanulandó tudásbázisa van. Reméljük, haszonnal
forgatják majd. A kiadvány megrendelhetõ a szerkesztõség elérhetõségein.
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