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A kapcsolt energiatermelés ereje
Energia a rugalmassághoz
Az ENER-G kombinált hő és villamos
energia (CHP) segítségével kézben
tarthatja az energiát, csökkentheti az
üzletmenetet érintő zavarok kockázatát és
biztosíthatja a folyamatok folytonosságát

Energia a teljesítményhez
ENER-G kombinált hő és villamos
energia (CHP) a működés
hatékonyságának növeléséhez és a
költségek csökkentéséhez

Energia a növekedéshez
ENER-G kombinált hő és villamos
energia (CHP) a vállalat számára fontos
értékek feltárásához
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A kézben tartott erő
Mi lenne, ha meg tudná termelni saját
energiáját, megőrizhetné a keletkezett hőt és azt
az energiaszámlái – és szén-dioxid-kibocsátása
kompenzálására használhatná?

500

ezer font

A Liverpool Museum
ezt teszi – éves szinten
884 tonnával csökkenti a CO2kibocsátását és 500 000 font
energiaköltséget takarít meg.

390 T

A Newcastle United futballklub ezt
teszi – éves szinten 390 tonnával
csökkenti a CO2-kibocsátást,
tőkebefektetés nélkül.

92%

A Royal Stoke University Hospital ezt
teszi – éves szinten 2792 tonnával
csökkenti a CO2-kibocsátását,
92%-os garantált rendelkezésre
állással a működéshez.

Ők vajon hogy csinálják?
A megoldás a Centrica
ENER-G kombinált hőés áramtermelése.
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Mi is az ENER-G CHP?
Az ENER-G CHP egy fenntartható, (költség-) hatékony, alacsony
szén-dioxid-kibocsátású és mindenek előtt rugalmas energiaforrás.
Az egyszerű üzemanyagot egyszerre árammá és hővé alakítja a
vállalkozás telephelyén. Ideális az energiaköltségeiket és szén-dioxidkibocsátásukat csökkenteni kívánó vállalkozásoknak, függetlenül attól,
hogy a felhasználó kis- és középvállalkozás vagy ipari nagyvállalat.
Bevált technológiáról van szó, amelyre világszerte a hagyományos
központosított energiatermelés életképes alternatívájaként tekintenek.
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Biztosítsa az
energiaellátását
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Csökkentse a
működési költségeket
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Csökkentse a CO2kibocsátását

Az ENER-G CHP működése
Az ENER-G CHP egy alapesetben olcsó
és széles körben elérhető földgázzal
üzemelő motor, amelyet villamos energia
termelése céljából egy generátorhoz
csatlakoztatnak. A CHP a maximumot
hozza ki az üzemanyagból, hozzávetőleg
33%-os hatásfokkal villamos energiává
és 52%-os hatásfokkal hővé alakítja azt.
A hőt a kipufogógázból, köpenyből, víz- és
olajhűtő áramkörökből nyerheti vissza, és
azt a létesítmények fűtésére használhatja.

Meleg
víz vagy
gőz az
épületbe

Kazánok

Vízcsövek

Kipufogógázból származó
hő visszanyerése, hőcserélő

Felhasznált üzemanyag

Katalitikus átalakító
Levegőbemenet
Hideg levegő
bevezetése
az épületből

Villamos áram
az épületbe

Motorból származó
hő visszanyerése

Gázmotor
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Kipufogógázok

Generátor
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A CHP megfelelő megoldás az Ön számára?
A CHP-t már számos szektorban sikeresen
alkalmazzák, így a következőkben:
• Gyártó- és termelőlétesítmények
• Szabadidőközpontok és szállodák

Nagyon könnyű eldönteni, hogy a CHP megfelelő
lehet-e Önnek. Amennyiben igennel válaszol az
alábbi kérdések bármelyikére, akkor érdemes
a CHP-t jobban megismernie a vállalkozása
érdekében.

• Szupermarketek, áruházak és
elosztóközpontok
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Használ hő- és villamos energiát?

• Kórházak, egyetemek és iskolák
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Növekszik az energiaköltsége?

• Kereskedelmi célú ingatlanok
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Csökkenteni kívánja a szén-dioxidkibocsátását?
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Stabil, helyszínen termelt
energiaforrást keres?
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Utazás az energiahatékonyság világába
Az ENER-G CHP-hoz vezető utunkat egy
helyszíni felméréssel indítjuk a rendszer
megvalósíthatóságának ellenőrzésére és
annak eldöntésére, hogy az tényleg megfelelő
megoldás-e a vállalkozás számára. A folyamat
általában 3 fázisból áll:

Adatgyűjtés
Adatokat gyűjtünk a telephely fogyasztására vonatkozóan
és tájékozódunk olyan helyszíni feltételekről, mint az
energia elosztása és a kazán hatékonysága.

Első megvalósíthatósági tanulmány
A telephelyről gyűjtött energiafogyasztási adatok
alapján értékeljük a megvalósíthatóságot.
Az elemzésből kiindulva, kiszámítjuk a szükséges
ENER-G CHP-egység méretét és a segítségével
megvalósuló energiamegtakarítást.

Telephelyi szemle
Helyszíni szemlét tartunk a legmegfelelőbb telepítési
lehetőségek meghatározásához, majd átbeszéljük Önnel a
különböző rendelkezésre álló finanszírozási csomagokat a
nulla tőkebefektetést igénylő megoldástól a komplett
kulcsrakész megoldásig.
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Akcióban az ENER-G CHP

Liverpool Museum
Az energiamegtakarításokat és
kibocsátáscsökkentést szemléltető modell
Korszerű épület
A 72 millió fontból létesített Museum of
Liverpoolnak egy jobb energiagazdálkodási
rendszer bevezetésével és optimalizálással
csökkentenie kellett a szén-dioxidkibocsátását és költségeit. Ennek eléréséhez
telepíteni kívántak egy ENER-G CHPrendszert a Mann Island-i telephelyükön,
amely a Liverpool ikonikus tengerpartján
húzódó, a világörökség részét képező terület
közepén levő Pier Head kikötőgát része.
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Korszerű megoldás
Megterveztünk és legyártottunk két
385 kWe biodízellel üzemelő CHP-egységet,
két 768 kWe földgázzal működő CHPrendszert és telepítettünk két 850 kWe
kazánt, egy 1000 kWe abszorpciós hűtőt
és egy 998 kWe kompressziós hűtőt – egy
bonyolult kombináció, amely azonban képes
a múzeum teljes energiaszükségletének
fedezésére.
A háromgenerációs projekt villamos energiát
termel, majd a keletkezett hő túlnyomó
részének visszanyerésével biztosítja a
múzeum hő- és melegvíz-ellátását télen, a
légkondicionálását és hidegvíz-ellátását nyáron.

500

ezer fontos
ENERGIAKÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
ÉVES SZINTEN

884

TONNÁVAL KEVESEBB
SZÉN-DIOXIDKIBOCSÁTÁS
ÉVENTE,
AMI MEGFELEL

295
AUTÓ UTAKRÓL VALÓ
„SZÁMŰZÉSÉNEK”
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Akcióban az ENER-G CHP

Newcastle United Egy Premier
League szén-dioxid-kibocsátás
kiállítása
Jobb teljesítmény
A klub az általuk kibocsátott szén-dioxidnál
többet kompenzált a kazánok optimalizálása,
az égőgazdálkodás, a világítás fejlesztése,
valamint az intelligens épület- és
energiafelügyelet révén. De ahhoz, hogy a
szén-dioxid-csökkentést magasabb szintre
emeljék, egy folyamatos és költséghatékony
megoldásra volt szükségük.
A stadionban levő korlátozott hely miatt
részekben szállítottuk le az új CHPrendszerüket, és a helyszínen építettük össze.
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A megfelelő eredmény
Az ENER-G CHP-egysége már dolgozik és
hozzájárul ahhoz, hogy a klub további
390 tonnával csökkentse a CO2kibocsátását évente. Az egység és
a szervizközpont között kétirányú
kommunikációs csatornát nyújtó felhő
alapú felügyeleti rendszernek hála, valós
időben tudjuk követni az energiaszinteket
annak érdekében, hogy a rendszer a
klubnak minden esetben a legjobb
teljesítményt nyújtsa.

A SZÉN-DIOXIDKIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE
ÉVENTE

390

TONNÁVAL TŐKEBEFEKTETÉS
NÉLKÜL

Ez megfelel

130

HEKTÁRNYI ERDŐ
TELEPÍTÉSÉNEK
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Akcióban az ENER-G CHP

Royal Stoke University Hospital
Sebészi pontosságú költség- és
kibocsátáscsökkentés
Súlyos operáció
Európa legnagyobb munkáltatójaként,
az NHS felelős Anglia teljes CO2kibocsátásának 8%-áért, és a kormány
szén-dioxid-csökkentési stratégiája
keretében arra kötelezték őket, hogy 2050re 60%-kal csökkentsék a kibocsátásukat.
Égetően szükségük van tehát széndioxid-kibocsátáscsökkentésre alkalmas
technológiák bevezetésére.
A Royal Stoke University Hospital
(RSUH) a mintegy 500 000 ember akut
ellátásáért felelős központi telephelyén
kívánta csökkenteni a kibocsátását és az
energiaköltségeit. 50 millió fontot kaptak
abból a támogatásból, amelyet az NHS
energiafogyasztásának csökkentésére
szántak egy új ENER-G CHP-egység helyszíni
telepítésére.
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Tartós kezelés
Az egység a kórház szén-dioxidkibocsátását éves szinten 95 tonnával
csökkenti, ami az alap teljes kibocsátásának
közel 8%-át teszi ki. Az RSUH ezen felül
egy átfogó működési és karbantartási
csomagot is vásárolt, amely magában
foglal 24 órás távfelügyelet, egy kijelölt
telephelyi mérnököt és a Centrica által
biztosított alkatrészeket és munkaerőt.

2792
TONNÁVAL

SZÉN-DIOXIDKIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE
ÉVENTE

Ez megfelel

991

AUTÓ UTAKRÓL VALÓ
„SZÁMŰZÉSÉNEK”
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Miért érdemes a Centrica ENER-G CHP
rendszerét választania?
Kezdettől fogva partneri viszonyt tartunk fenn a vállalkozással,
és a lehető legnagyobb megtakarítás és hatékonyság
elérése érdekében segítünk megtalálni a telephely számára
legmegfelelőbb ENER-G CHP-megoldást.
A berendezést a teljes élettartamán át
felügyeljük és karbantartjuk, így biztosítva
a maximális előny realizálását. Rugalmas
fizetési lehetőségeinknek köszönhetően
olyan megoldásra tehet szert, amely a
vállalkozás pénzügyei szempontjából
legmegfelelőbb tőkebefektetéssel vagy
fizetési konstrukcióval valósul meg.
Emellett nyugodtan hagyatkozhat
a Centrica iparágban szerzett nagy
tapasztalatára és a jelenlegi és jövőbeli
energiaiparral kapcsolatos tudására és
ismeretére.

Többet szeretne tudni?
Az ENER-G CHP 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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