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Az energiatermelés működése
Az energiatermelés energiatermelő berendezéseket használ a villamos 
energia hálózatba táplálásához a csúcsidőszaki kereslet idején. A helyi 
hálózat üzemeltetője fizet az adott villamos energiáért. 

A dugattyús gázmotorral történő termelési technológia gyorsan, perceken 
belül akár 50 MW energiát képes a hálózatba táplálni. A rendszer 
automatikusan működésbe lép, amikor igény érkezik; ez azt jelenti, hogy 
nem gazdaságos működés nélkül is maximális bevételre tehet szert.

A generátorok térítésmentesen telepíthetők, a szerződés az 
üzemeltetést és karbantartást egyaránt tartalmazza. Aggregátorként is 
tekinthet ránk, amely szavatolja, hogy a folyamat a maximális profitot 
eredményezze a vállalkozása számára.
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A termelésben rejlő erő hasznosítása
A világ energiával működik. Az 
energia iránti kereslet növekedése és 
az új energiaforrások, pl. a megújulók 
energiamixbe való táplálása hatással 
van a hálózat stabilitására. Számos új 
erőforrás olyan változók függvénye, 
amelyek nem szabályozhatók, így pl. 
a szélerősség, a napszak és a napfény 
mennyisége. Ez a fajta előre nem 
láthatóság kihívások elé állította 

a hálózatok üzemeltetőit, akiknek a 
feladata a stabil ellátás biztosítása.

A kihívások azonban lehetőségeket 
is magukban rejtenek: azok, akik 
résztvevői kívánnak lenni a kapacitások 
piacának és „azonnal használható” 
szolgáltatásokat kínálnak a hálózat 
támogatására, új bevételi lehetőségeket 
teremthetnek a vállalkozásaik számára.

Vállalkozások, amelyek számára megfelelő 
megoldás az energiatermelés
Kétfajta vállalkozás van, amely számára előnyös lehet az 
energiatermelés: azok, amelyek használaton kívüli földterülettel 
rendelkeznek, illetve azok, amelyek nem kihasznált energiatermelő 
berendezések birtokában vannak.

Használaton kívüli földterület
Amennyiben 50m2 vagy annál nagyobb telephellyel rendelkezik, lehetősége 
van a földterületet bevételi forrásként használni a vállalkozása számára. 
Nincs szükség másra, csak arra, hogy a földterület közel legyen egy hálózati 
csatlakozási ponthoz, hogy adott legyen az energia exportálásának módja.

A Centrica Business Solutions minden egyebet biztosít: létrehoz egy komplett, 
teljes körűen karbantartott és optimalizált energiatermelési programot.

Nem kihasznált eszközök és berendezések
Sok vállalkozás rendelkezik energiatermelő eszközökkel/berendezésekkel, 
amelyet elsődlegesen tartalék célokra tartanak, és gyakran kihasználásra 
várnak. Ezek a berendezések pénzt hozhatnak a vállalkozásnak.

Biztosítjuk az eszközök szükséges felújítását, majd azt követően az 
Ön megbízásából átvállaljuk az energiatermelési programjának teljes 
üzemeltetését, karbantartását és optimalizálását.
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Miért válassza a Centrica Business 
Solutions energiatermelési megoldását?
A Centrica Business Solutions elöl jár a világ energiafelhasználási 
módjának, annak energiapiacra gyakorolt hatásának 
megváltoztatásában és abban, hogy meghatározza, hogy mindez 
mit jelent a vállalkozása szempontjából. Senki nem ismeri nálunk 
jobban az energiát, és a 2020-ig az új energiatechnológiákba 
fektetett 700 millió fontunk segítségével azon leszünk, hogy ez így 
is maradjon. Ez és a működésünk nagyságrendje lehetővé teszi a 
számunkra, hogy kipróbált és tesztelt megoldással álljunk elő egy 
energiatermelési megoldás bevezetéséhez.

Az energiatermelésben rejlő előnyök
Bevétel realizálása 
a hálózat 
csúcsidőszakban 
való támogatásával

Gyors indulás a 
reagálási időn 
alapuló piacokra 
való belépéshez

Több motor által 
generált 1-50 MW 
kapacitás a 
rugalmasság és 
méretezhetőség 
érdekében

Egyetlen ellátási 
pont és komplett 
szolgáltatás: 
csak üzemanyag 
szükséges

Minden egy kézből A piacon elérhető 
legjobb érték és 
leghatékonyabb 
motorok

Többet szeretne tudni?
Az energiatermelés új lehetőségeket teremt az ipar valamennyi szektorában.
Tudjon meg többet arról, hogyan tudunk már ma a segítségére lenni az új teljesítményszintek elérésének támogatásában.
centricabusinesssolutions.hu
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