Napenergia
Biztosítsa a vállalkozás számára szükséges
energiát helyben előállított, 100%-ban
megújuló energiából
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A napenergiában rejlő erő
Energia a jövőhöz
A napelemes rendszer jó társa lehet a fenntartható
vállalkozássá válás útján. A helyben termelt energia
100%-ban megújuló, megbízható és szén-dioxidmentes. Napelemes rendszer telepítésével a vállalkozás
pozitív hatást gyakorol a környezetre és hozzájárul a
fenntarthatósági célok eléréséhez.

Energia a teljesítményhez
Napelemes rendszerrel javíthatja a vállalkozás
teljesítményét és segítségével fenntarthatóbbá teheti azt.
A helyi termelés segítségével a vállalkozás csökkentheti
az üzemeltetés költségeit, sőt, a szükségletét meghaladó
energiamennyiségből új bevételi forrásra tehet szert.

Energia a rugalmassághoz
A napenergia csökkenti a vállalkozás hálózattól való
függését oly módon, hogy tiszta és hatékony energia
termelését teszi lehetővé helyben. Akkumulátoros
energiatároló rendszerekkel együtt, a napelemes rendszer
még hatékonyabban csökkenti az energiafüggőséget,
hiszen tovább minimalizálja az üzletmenetet érintő
fennakadások kockázatát.
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Vegye saját kezébe a vállalkozás energiaellátását a
napenergia segítségével
A költségeik szabályozása és a fenntarthatósági céljaik elérése tekintetében a vállalkozás
folyamatos nyomás alatt áll, miközben biztosítania kell a vállalat működéséhez szükséges
energia rendelkezésre állását. Az energia iránti globális kereslet1 növekedése közepette, a
fosszilis üzemanyaggal működő hagyományos termelés nem tűnik életképes megoldásnak.
A megbízható energiaforrások iránti igény igazán akkor mutatkozik csak meg, amikor
energiaellátási zavar lép fel.
Miben nyújthat segítséget egy napelemes
rendszer a vállalkozás számára

50%

Számos vállalat számára a napelemes rendszer jelenti a megoldást
az energiateljesítmény növelésére és a hálózattól való függés
csökkentésére. A helyben termelt, megújuló energiaforrás segítségével
kézben tarthatja a vállalkozás üzemeltetésével kapcsolatos költségeket
és egyidejűleg csökkentheti a környezetet érő szén-dioxid-terhelést.

A szolártechnológia használatával
hálózati fogyasztása körülbelül 50%-át
is kiválthatja tiszta energiával

30%

A szolártechnológia akár 30%-kal is
csökkentheti villamosáram-költségeit

5–8
év

A napelemes rendszerek bevezetése
jellemzően 5–8 év alatt megtérül

A napenergiára épülő fotovoltaikus (PV) megoldások segítségével
kiaknázhatja a napban rejlő energiát, amelyből megújuló villamos
áramot állíthat elő, csökkentve ezzel a hálózattól való függést.
Azzal, hogy a napelemes megoldást a fölös villamos áramot későbbi
felhasználás vagy az energiaköltségek csökkentése céljából, illetve
hálózatkiesések idejére „elraktározó” energiatároló rendszerekkel
kombinálja, tovább növelheti a vállalkozás működésének
rugalmasságát.

1

2040-re az energiafogyasztás világszerte várhatóan 28%-kal nő. Forrás: US Energy Information Administration International Energy Outlook 2017
(Az USA Energiainformációs igazgatóságának 2017-es nemzetközi energiaügyi tanulmánya)
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A napelemes rendszer használatának előnyei
1
Fenntartható vállalkozássá válni
A napenergia 100%-ban megújuló,
szén-dioxid-mentes és csendes – ez
a klímaváltozás elleni harcban egy
környezetvédelmi szempontból
felelősen vállalható lehetőséggé teszi a
szolártechnológiát.

3
A hálózattól való függés
csökkentése
A saját szükségletű villamos áram
helyben – időjárástól függetlenül –
történő megtermelésével nagyobb
energiabiztonságot nyújthat a
vállalkozásnak és csökkentheti az
energiafüggőséget.
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2
Az energiaköltségek
csökkentése
Energiát takaríthat meg a vállalkozás
hálózati villamosáram-fogyasztásának
csökkentésével, kiszámíthatóvá és
előrejelezhetővé teheti a működési
költségeket a jövőre nézve.

Hogyan működik a napelemes rendszer?
A napelemes rendszerek a nap folyamán a földre érkező
napsugárzást szén-dioxid-mentes energiává alakítják, amelyet
a vállalkozás energiaigényének kielégítésére használhat.
A megtermelt energia maximális kihasználása érdekében
a telepítés teljesen automatizált és optimalizált.

Napelemek
A napelemek a
napfényt egyenárammá
(DC-árammá) alakító
fotovoltaikus (PV-)
cellákból állnak.

Inverterek
Az inverterek az
egyenáramot
váltóárammá
(AC-árammá)
alakítják – olyan
villamos árammá,
amelyet a vállalkozás
használ.

Termelésmérő

Elosztótábla

Helyi mérő

A napelemes rendszer
által termelt váltóáram
termelésmérőn keresztül
jut el az elosztótáblához.

Az elosztótábla
szolgálja ki vállalkozása
villamosáram-igényét.

A helyi mérő a
megtermelt villamos
áramot és a telephely
számára vásárolt
villamos áram
mennyiségének
csökkenését méri.

5

Centrica Business Solutions Napenergia

A napenergia útja
A Centrica Business Solutions támogatja Önt a
napenergia felé vezető úton megtett minden lépésében
– kezdve a vállalkozás céljainak megismerésétől egészen
a napelemes rendszer működésének optimalizálásáig.
Megismerés és diagnózis-felállítás
A vállalat munkatársaival együttműködve megismerjük a
vállalkozás napenergiával kapcsolatos céljait, és a tervezés
megkönnyítésére elvégzünk egy első auditot.

A lehetőségek feltérképezése és tervezés
A vállalkozás munkatársaival együttműködve a szakértőink
elkészítenek egy, a vállalat igényeire szabott ajánlatot a
prioritások körének meghatározása és a célok elérése érdekében.

Tervezés
A műszaki és kereskedelmi specifikációk meghatározása céljából a
kijelölt tervezői csapat részletes értékelést készít a telephelyről.

Finanszírozás
Közvetlen vagy harmadik fél általi finanszírozást nyújtunk, és
segítjük a vállalkozást a napelemes rendszer megvalósítását
megelőző döntés-előkészítő tanulmány elkészítésében.

Létrehozás és bevezetés
Az iparágban vezető építő- és projektcsapataink létrehozzák a
napelemes rendszert a vállalkozás számára, és elvégzik annak
teljes körű integrálását a meglevő telephelybe.

Üzemeltetés és karbantartás
A rendszer élesítését követően az üzemeltetésért és karbantartásért
felelős csapataink gondoskodnak a napelemek hatékony működéséről;
ennek érdekében proaktív megközelítést alkalmaznak a komponensek
felügyeletében és karbantartásában, biztosítva azok biztonságát és
megfelelőségét.

Optimalizálás
Az eszközök proaktív felügyelete mellett javaslatokat teszünk
az energiaállapot továbbfejlesztésére, folyamatos támogatást
nyújtunk és tanácsokkal szolgálunk a fejlődő vállalkozásnak.
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Elérhető szolártechnológiai megoldások

Tetőre szerelhető napelemes rendszer

Földre telepíthető napelemes rendszer

A napelemek elhelyezése a létesítmény tetőjén.
Ez az egyszerű lehetőség jelenti általában a
legköltséghatékonyabb megoldást.

A napelemek földre telepítése a telephelyen vagy attól eltérő
helyszínen. Ez a sokoldalú lehetőség ideális megoldás abban az
esetben, ha a létesítmény tetője nem alkalmas a telepítésre és
a vállalkozás rendelkezik szabad földterülettel.

Parkolóba telepíthető napelemes rendszer

100 kW – 5 MW

Tegyen szert anyagi haszonra a vállalkozás parkolójából,
napból származó energia helyi termelésével – ezzel hozzáadott
értéket generálhat a vállalat és villamos áramot a járművek és
a munkatársak számára. Az átfogó energiamegoldásnak része
lehet LED-világítás és gépjárműtöltők telepítése is.

Jellemzően 100 kW – 5 MW közötti napelemes
rendszereket építünk ki a mérőóra után.

A vállalkozás igényeinek megfelelő finanszírozás
Válasszon a pénzügyi igényeihez és céljaihoz leginkább illő lehetőséget:
Tőkeberuházás

Áramvásárlási megállapodás (PPA)

Tőkeráfordítás vagy beruházási költség, amely egy, a telephelyre
telepített fotovoltaikus napelemes rendszer megvásárlása és
birtoklása során felmerül.

Egy finanszírozási megállapodás, amely fix – jellemzően a
közművek árszabásához viszonyítva alacsonyabb áron biztosít
helyben napenergiával előállított villamos áramot a napelemes
rendszerek létesítőjének előzetes tőkekiadások nélkül.

A napelemes rendszert a Centrica Business Solutions tervezi
meg, szállítja ki és telepíti; a rendszer tulajdonjoga az üzembe
helyezés után az ügyfélre száll. Azt követően a vállalkozás
dönthet úgy, hogy a napelemes rendszer optimális körülmények
közötti működtetése és karbantartása érdekében a Centrica
Business Solutions munkatársait kéri fel az üzemeltetési és
karbantartási szolgáltatások nyújtására.

A Centrica Business Solutions alakítja ki, tulajdonolja, működteti
és tartja karban a napelemes rendszert, Ön pedig hozzájárul,
hogy a rendszer részeit telephelyén állítsuk fel, valamint a
PPA szerződés időtartama alatt megvásárolja az így előállított
villamos áramot.
Ez a pénzügyi megállapodás lehetővé teszi, hogy stabil és olcsó
villamos áramot használhasson, amely így segít csökkenteni a
hálózati villamos áram esetleges piaci árváltozásának hatását.
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Teljes körű szolgáltatást nyújtó szolártechnológiai megoldás
A Centrica Business Solutions az ügyfelei
igényeire szabja a napelemes rendszereket,
amivel biztosítja a beruházás optimális
megtérülését.
Á Centrica átfogó tapasztalattal rendelkezik az
egyedi igényekre szabott, az energiatermelést
maximalizáló és megtakarításokat nyújtó
szolártechnológiás megoldások tervezésében
és kivitelezésében.

Jövőbeli teljesítmény
A napelemes rendszer telepítését követően az
energiafogyasztás és -felhasználás vizualizálható. A
PowerRadarTM energiagazdálkodási szoftverplatformunk
teljes körűen vizualizálhatóvá teszi az áramtermelést, a
megtakarításokat és a rendszer teljesítményét.

Teljes körű megoldás
A megoldás optimalizálása érdekében egy komplett
szolártechnológiás megoldást és az odavezető utat kínáljuk Önnek.
Ennek első lépéseként megismerjük – a megoldás létrehozásától
a megépítésére vonatkozó ajánlatig – a vállalkozás céljait, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy a napelemes rendszer megfelelő
helyi energiamegoldást jelent a vállalkozás számára.
Az utunk során maximalizáljuk a javasolt napelemes rendszer
költséghatékonyságát – kezdve az optimális helykihasználást és
termelést nyújtó és kiváló minőségű, első osztályú alkatrészeket
felhasználó megoldás megtervezésétől.

Problémamentes befektetés
A területre specializálódott üzemeltetési és karbantartási
csapatunk szavatolja a napelemes rendszer optimális
körülmények közötti folyamatos és hibamentes
működését.
A Centrica garantált teljesítményre és rendelkezésre állásra
vonatkozó vállalásának teljesülését biztosítandó, a saját
üzemeltetési és karbantartási csapatunk folyamatosan
figyeli a napelemes rendszert és haladéktalanul reagál a
felmerülő problémákra.
Kivitelezői és gyártói garanciákat, valamint az iparágban
vezető, teljesítményre és rendelkezésre állásra vonatkozó
garanciákat kínálunk.
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A teljesítmény vizualizálása
A vállalkozás energiastratégiájának lelkét az
iparágában vezető PowerRadarTM energiagazdálkodási
szoftverplatformunk adja.
A PowerRadarTM biztosítja azokat az ismereteket
és azt a láthatóságot, amelyre a vállalkozás teljes
energiahelyzetének megismeréséhez és elemzéséhez
szüksége van, és egyetlen nézetben vizualizálhatóvá és
követhetővé teszi a napelemes rendszer teljesítményét.

A napelemes rendszer biztos siker
Az Annabelle Candy 6,5 millió USA dollár értékű
villamosáram-költséget takarít meg
Cél
Az Annabelle Candy Company az Egyesült Államok egyik legnagyobb,
független tulajdonos birtokában levő csokoládégyártója. A vállalat
a napenergia által kínált hosszútávú megtakarításokat tekintette
az emelkedő villamosáram-költségekkel szembeni védekezés és a
létesítményfenntartási költségek csökkentése egyik módjának.

90%-os
villamosáram-költség
kiváltás napenergiával

6,5

MILLIÓ DOLLÁR

megtakarítás garantáltan
a rendszer 25 éves
élettartamára

Az általunk kínált megoldás
A Centrica Business Solutions egy pénzügyileg vonzó ajánlatot
dolgozott ki, amely kiváló minőségű napenergia technológiát, állami
és szövetségi adóösztönzőket és járulékos tetőkivitelezési munkákat
foglalt magába. Az eredmény? Egy tagadhatatlanul nagy értéket
teremtő projekt.

646 000

A Centrica Business Solutions kidolgozott egy egyénre szabott
rendszert, amely megfelelt az Annabelle Candy napenergia-céljainak,
és biztosította az épület tetőjének védelmét és szigetelését.
A nagy kapacitású rendszert nem áteresztő, lapos és kis súlyú
napelemcserepek alkotják, amelyek biztonságosan illeszkednek a
tetőre, megóvják azt a durva időjárástól, UV-fénytől és a hőmérsékletingadozástól.

A rendszer várható
energiatermelése az első
évben

kWh

Az épület hőmérsékletének szabályozása kulcsfontosságú egy
csokoládégyártó számára, mert a forró nyári hónapokban a hűvösebb
beltér nagyban hozzájárul az Annabelle Candy csokoládék és
édességek zavartalan előállításához.
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Az Egyesült Királyság legnagyobb, gyárban
üzemelő napelemes fotovoltaikus rendszere
Cél
A villamosáram-költségeinek és szén-dioxid-terhelésének csökkentése
érdekében a Toyota partnert keresett egy komplett kulcsrakész
projekthez, amely az Egyesült Királyság legnagyobb, a vállalat
fenntarthatóan működő burnastoni (Derbyshire) gyárában üzemelő
napelemes fotovoltaikus rendszer létrehozására irányul.

4

hónap
a megbízástól a
befejezésig

Az általunk kínált megoldás
A Centrica egy közel 17 000 fotovoltaikus panelből álló napelemes
fotovoltaikus rendszer telepítését végezte. A rendszer alacsonyabb
villamosáram-költségeket eredményez, bevételt generál kormányzati
átvételi árakkal (feed-in tariff; FiT) és a napból származó energiát
biztosít felhős napokon is. A mindössze négy hónap alatt elkészült
rendszer hozzájárul ahhoz, hogy a Toyota sikeresen demonstrálja a
vállalati felelősségvállalását.
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17 000
felszerelt fotovoltaikus
panel

5%
energiafogyasztás fedezhető
most már napenergiából

Miért éppen a Centrica Business Solutions?
A napelemes rendszereket magukba
foglaló projektek területén és
a szélesebb értelemben vett
energiapiacon szerzett tapasztalatunk
– a vállalat nagyságával és
pénzügyi erejével kombinálva – egy
megvalósítható napenergiás megoldást
eredményez a vállalkozás számára.
A több ezer napelemes rendszert
eredményező projekteket megvalósító,
jól informált szakértőink figyelemre
méltó tapasztalattal rendelkeznek az
iparágban.

Ha a Centrica Business Solutionst választja,
biztos lehet a következőkben:
• Első osztályú berendezések gyártóival állunk kapcsolatban
• Kivitelezési és termékgaranciákat nyújtunk
• Teljesítményre és rendelkezésre állásra
vonatkozó garanciákat adunk
• A telephely igényeire szabott üzemeltetési
és karbantartási csomagokat nyújtunk
• Saját díjnyertes munkavédelmi csapatunk biztosítja a
munkatársak, látogatók és a közösség tagjainak jóllétét
• Energiatechnológiák sorának kombinálásával
páratlan, teljesen integrált energiamegoldásokat
hozunk létre a vállalkozás létesítményeiben
A 200 éves hagyományra visszatekintő Centrica
plc. része vagyunk, amely vállalat 28 millió ügyfelet
mondhat magáénak elsősorban az Egyesült
Királyságban, Európában és Észak-Amerikában.

20 év

225 MW

Világszerte 20 éves tapasztalattal
rendelkezünk a napelemes rendszerek
megvalósításában

Világszerte 225 MW napenergiánál
is többet termelő rendszereket
terveztünk, telepítettünk és tartunk
karban folyamatosan

Első
osztályú

24/7

Napelemes rendszereink a kiváló
minőség érdekében kizárólag első
osztályú komponensekből állnak

Csapatunk teljes körű támogatást
nyújt a napelemes rendszer teljes
élettartamán át
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A Centrica Business Solutions bemutatása
A Centrica Business Solutions partnereként fenntarthatóvá
teheti a vállalkozását.
A mi feladatunk megismerni a vállalkozás és az Ön igényeit, és hozzásegíteni
Önöket egy vadonatúj energiamegoldásban rejlő előnyök kiaknázásához.
Lehetőségeket tudunk meghatározni a meglevő rendszerek fejlesztésére és a
vállalat célkitűzéseinek elérésére. Kidolgozunk egy, a teljes életciklust alapul
vevő tervet, amely kiterjed a tervezésre, telepítésre, karbantartásra, mérésre és a
pénzügyi tervezésre.
Önökkel együtt bevezetjük a megoldást, minden tekintetben segítve a telepítést,
az üzembe helyezéstől az engedélyek beszerzésén át a finanszírozásig és a
kommunikációig.

centricabusinesssolutions.com

© 2019 Centrica plc. Székhely: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. Bejegyezve Angliában és Walesben a 3033654 szám alatt

BRC-2019-7-HU-HU

