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

Energia a teljesítményhez
ENER-G kapcsolt hő- és áramtermelés
(CHP) a működés hatékonyságának
növeléséhez és a költségek
csökkentéséhez

Energia a növekedéshez
ENER-G kapcsolt hő- és áramtermelés
(CHP) a vállalat számára fontos értékek
feltárásához
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Az új energiadinamika
Az energiatérkép gyorsan változik.
A nagyobb kereslet, a növekvő
költségek és a hálózatra nehezedő
folyamatos nyomás miatt a
vállalkozásoknak alternatív
energiaforrást kell keresniük –
méghozzá olyat, amelyik biztosítja
a saját energia kézben tartásának
lehetőségét.

A forrás ideális esetben biztonságos,
rugalmas energiaellátást nyújt,
költséghatékonyságot és egyszerű
kezelhetőséget kínál és valós idejű
információkkal szolgál a saját
felhasználásra vonatkozóan. A
kibocsátásokra vonatkozó egyre
szigorodó célok miatt olyan megoldásra
van szükség, amely segít a megfelelőségi
követelmények teljesítésében is.

Mi is az ENER-G CHP?
Az ENER-G CHP egy jól bevált, de folyamatosan fejlődő technológia,
amely az elérhető legjobb energiamegtakarítást nyújtó megoldások
között van, és ott is marad. A működésének lényege, hogy a
földgázt villamos és hőenergiává változtatja egyetlen folyamat
során, közvetlenül az Ön telephelyén. Ez az energiatermelés egyik
leghatékonyabb forrása: rugalmasabbá teszi a helyszíni ellátást,
csökkenti a költségeket és segít elérni a CO2-kibocsátás csökkentésével
kapcsolatban kitűzött célokat.

Előnyei a vállalkozás számára

Az ENER-G CHP egy nagy
hatékonyságú energiaforrás,
amely a telephely
energiaköltségeit akár

%
25
-kal is
csökkentheti
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Biztonságos és stabil ellátás
A vállalat nem képes energia nélkül működni. Az ENER-G CHP biztosítja
a vállalat működéséhez szükséges megbízható energiát, függetlenül
attól, mi történik a kapukon kívül. Segít továbbá az energiaszintek
állandó szinten tartásában, és így stabil ellátást biztosít a vállalat
problémamentes működéséhez.
Alacsonyabb üzemeltetési költségek
Az ENER-G CHP a telephely energiaköltségeit akár 25%-kal is
lecsökkenti, aminek köszönhetően a megtakarításokat a vállalat
más területeire irányíthatja át. Különböző pénzügyi lehetőségeket
kínálunk a telepítés költségeinek kézben tartásához, így például a
nulla tőkebefektetést. A 3–5 év múlva esedékes visszafizetéssel és a
berendezések akár 15 éves élettartamával számolva, megtakarítások a
technológia megtérülése után még sokáig realizálhatók.
Jobb megfelelőség
Az ENER-G CHP hozzájárul az energiafogyasztás és a kibocsátások
csökkentéséhez, ami elősegíti a megfelelőségi követelmények
teljesítését. Az értékes állami ösztönzőkből való részesülésben is a
vállalat segítségére lehet.
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Az ENER-G CHP jó megoldás a vállalata
számára?
Az ENER-G CHP minden vállalat számára ideális, ha az csökkenteni

kívánja az energiafelhasználását és szén-dioxid-kibocsátását és optimális
energiafogyasztásra törekszik.
Kiváltképpen hatékony megoldás azonban az olyan vállalatok számára,
amelyek:

Legalább napi 15 órán át
üzemelnek

Energiára, valamint hőre
és hűtésre van szükségük

Miért éppen a Centrica Business
Solutions?
Víziónk, hogy az energiát költségből és potenciális üzleti kockázatból
a versenyelőny fenntartható forrásává változtassuk.
Kezdettől fogva partneri viszonyt tartunk fenn a vállalkozással, és
segítünk megtalálni a telephely számára legjobb energiamegoldást.
Az ENER-G CHP része lehet egy komplett megoldásnak, amely
maximalizálja a energiamegtakarításokat és -hatékonyságot, sőt még
bevételi lehetőséget is segít teremteni az energiafelhasználásból.
Az alkalmazott technológiákat felügyeljük és karbantartjuk a teljes
élettartamukon át, így biztosítva a maximális előny realizálását.
Rugalmas fizetési lehetőségeinknek köszönhetően olyan
megoldásra tehet szert, amely a vállalkozás pénzügyei
szempontjából a legmegfelelőbb.
Továbbra is elöl járunk a világ energiafelhasználási módjának, annak
energiapiacra gyakorolt hatásának megváltoztatásában és abban, hogy
meghatározzuk, hogy mindez mit jelent a vállalkozása szempontjából.
Senki nem ismeri nálunk jobban az energiát, ezért Ön biztos lehet az
iparágat érintő mély és alapos tapasztalatunkban, szakismeretünkben
és világszínvonalú működésünkben.

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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