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A fogyasztásszabályozásban
(DSR) rejlő erő
Energia a teljesítményhez
A DSR segítségével növelheti a működés
hatékonyságát és optimalizálhatja
az energiafelhasználást, és ezzel egy
időben támogathatja a hálózatot
a kereslet/kínálat megfelelő
kiegyenlítésében és a hatékony
működésben

Energia a növekedéshez

A DSR segítségével új bevételi
lehetőségeket teremthet a vállalkozás
számára, és erőforrásokat szabadíthat
fel, amelyeket a vállalkozás bővítésére
használhat

Energia a rugalmassághoz
A DSR segítségével kézben tarthatja az
energiát, csökkentheti az üzletmenetet
érintő zavarok kockázatát és
biztosíthatja a működés folytonosságát
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Szakítás a hagyományokkal
Az energiatérkép átalakulóban van.
Az energiatermelés, -gazdálkodás
és -fogyasztás hagyományos
módjai túlságosan rugalmatlanná
válnak a nagy energiafelhasználók
szükségleteinek kielégítésére. A
biztonság, megfizethetőség és
fenntarthatóság körüli versengő erők
trilemmája miatt a vállalatok aktívan
kutatják az energiafelhasználás
innovatív módjait.
Az úgy nevezett 4. ipari forradalom
az átfogó digitalizáció irányába
tolja az iparágak működését. Ez
az energiagazdaság átalakulását
eredményezi, új kockázatokat és
új lehetőségeket hoz magával. A
Centrica Business Solutions-zal való
partnerség létrehozásával olyan
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új energiatechnológiák előnyeit
élvezheti, amelyek DSR-szolgáltatások
rugalmas körét nyújtják. Ezek nem
egyszerűen pénzmegtakarítást tesznek
lehetővé és új bevételi forrásokat
eredményeznek, de adatokat is
szolgáltatnak az eszközteljesítménnyel,
energiafogyasztással és
folyamatoptimalizálással kapcsolatban.
A Centrica Business Solutions DSRmegoldása az energia erejét az Ön
kezeibe helyezi. Lehetővé teszi, hogy
kézbe vegye az energiatermelés
mikéntjét, láthatóvá teszi az
energiafelhasználás módját, növeli
a telephelyi rugalmasságot és még
bevételi lehetőséget is teremt az
energiatermelő berendezések révén.
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Mi is az a DSR?
A hálózat üzemeltetője a kereslet/
kínálat állandó kiegyenlítése
érdekében épít a DSR-szolgáltatásokra.
A megújulók termelésének növekedése
és a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésének szükségessége növeli
a DSR iránti igényt. A DSR már most
is fontos szerepet játszik a hálózat
stabilitásának fenntartásában, a
hálózatot érő nyomás enyhítésében és
a helyi energiapiacok létrehozásában.
A Centrica Business Solutions
segíti a vállalatokat a DSRstratégiájuk optimalizálásában
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az üzleti igényeknek és működési
kapacitásoknak megfelelően. Vannak
olyan DSR-szolgáltatások, amelyek
bevételt eredményeznek a kereslet
növelésével és csökkentésével, illetve
valós idejű áthelyezésével. Vannak olyan
megoldások, amelyek jelentős helyszíni
termelést és tárolóberendezéseket
igényelnek, és vannak olyanok, amelyek
nem. Mindegyikük bevételi forrást
jelent és lehetőséget biztosít értékes
adatok nyerésére a csatlakoztatott
berendezések teljesítményére
vonatkozóan.
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Energia a DSR-hez – az
energiagazdálkodási platform
A Centrica DSR-megoldásainak középpontjában
az energiagazdálkodási platformunk áll. Virtuális
erőműként (Virtual Power Plant; VPP) szolgálhat több
eltérő energiaforrás összekötéséhez és rugalmas
menedzseléséhez, lehetővé téve számunkra az
energia nagykereskedelmi piacain való részvételt és
kiegészítő szolgáltatások igénybe vételével a hálózat
egyensúlyban tartásának támogatását.

A Centrica energiagazdálkodási platformja
valós időben figyeli az energiafogyasztást
és másodpercről-másodpercre követi a
hálózaton jelentkező szükségletet, így
segítve annak kiegyensúlyozott működését.
Ami majdnem ugyanennyire fontos, az
az, hogy a vállalkozás energiát használó
berendezéseinek energiagazdálkodási
platformra való csatlakoztatásával képesek
vagyunk az energiafelhasználás követésére
annak érdekében, hogy a vállalat különösen
gyorsan reagálhasson az eseményekre, pl.
csökkentse a fogyasztását, ha a hálózatnak
szüksége van rá, illetve értékesítse/
visszatáplálja a fölös energiát a hálózatnak/
hálózatba, hasznos kiegészítő jövedelmet
biztosítva ezzel önmagának.
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Energiagazdálkodási
platform

Ügyféloldali
eszközök/
berendezések

Energiaszolgáltatók

Rugalmas terhelés

Hálózatüzemeltetők
Generátorok
Szabályozóinterfész
Akkumulátorok

Innováció

Energiapiacok
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Amit a DSR nyújtani képes a vállalkozásnak
Számos DSR-szolgáltatás közül választhat. Nem
„mindent vagy semmit” jellegű vállalkozásról
van szó: a legtöbb vállalat megközelítése
idővel változik, és kifinomultabban kezdenek el
gondolkozni erről a kérdésről.
A felhasználás figyelése a
költségek csökkentése
érdekében
Vannak olyan DSR-szolgáltatások, amelyek
hozzájárulnak a kisebb energiaszámlákhoz
azzal, hogy csökkentik a fogyasztást akkor,
amikor a rendszer elosztó jellegű használata
(Distribution Use of System; DUoS) során a
költségek a legmagasabbak. A helyszíni
akkumulátoros tárolással rendelkező
vállalatoknak lehetőségük van a tárolt
energiát a drága csúcsidőszakokban a hálózati
fogyasztás csökkentésére felhasználni.
Az energiapiaci tapasztalatunkat és analitikai
képességeinket felhasználva, időben
tájékoztatjuk Önt a téli triádok alatt előforduló
események várható idejéről. Arról a három
kritikus félórás időszakról van szó, amikor a
hálózatot a legnagyobb terhelés (értsd:
csúcsszükséglet) éri és amely a telephely teljes
fogyasztásának megállapítására használatos.
Az eszközök visszafogásával vagy leállításával,
illetve a helyszíni termelőberendezésekre (pl.
generátorok, kombinált hő- és áramtermelés
(CHP) és akkumulátorok) való átkapcsolással
csökkentheti a telephelyre vonatkozó
megállapított fogyasztást, és ezzel minimálisra
szoríthatja a rendszer szállítóhálózatos
használatának (Transmission Network Use of
System) díjait.
A DSR más formái jelentős bevétel
realizálását teszik lehetővé 7*24 órában,
miközben figyelik a berendezések
energiafelhasználását.
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Értéktermelés
A DSR számtalan bevételi lehetőséget teremt
attól függően, hogyan csatlakozunk
a vállalkozással a különböző energiapiacokhoz,
és hogyan szerződünk velük.
Ha a szükségesnél több energiát termel, a
fölösleges villamos energiát a hálózatba
táplálhatja, amivel extra bevételi lehetőségre
tesz szert a vállalkozás számára.

A rugalmasság növelése
A DSR első lépése egy a telephelyre vonatkozó
részletes audit elkészítése, amely kiterjed az
összes energiatermelő berendezésre; ez
felhívhatja a figyelmet a működést érintő
problémákra, és általánosságban növeli a
telephely rugalmasságát. A DSR magába foglalja
a berendezések folyamatos figyelését és
karbantartását, ami szavatolja, hogy a vállalat
a működése során folyamatosan optimális
teljesítményszintet nyújtson, és a rugalmassága
is nőjön.
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Különböző költségmegtakarítási
és értéktermelési lehetőségek

Frekvenciahasználat

Tartalékszolgáltatások

A rugalmas energiafelhasználók
bevételre tehetnek szert azzal,
hogy beleegyeznek a fogyasztás
igényekhez való igazításához
annak érdekében, hogy a hálózat
meghatározott paramétereken
belül maradhasson; a hálózat
ezért a szolgáltatásért jó árat fizet.

A hálózatnak gyakran van szüksége
segítségre, amikor a szükséglet az
előre jelzettnél gyorsabban nő.
A fogyasztás csökkentésével vagy
az energia hálózatba való
visszatáplálásával bevételre tehet
szert azzal, hogy hozzájárul az
ellátás és a szükséglet
egyensúlyban tartásához.

A szükséglet növelése

Kapacitások piaca

Bevételre tehet szert a
fogyasztás tényleges
növelésével, ami segít a
hálózatnak, amikor a változó
energiaforrások, mint a nap és a
szél fölös energiát termeltek.

A DSR által nyújtott valós idejű
összekapcsolódás lehetőséget
ad arra, hogy a Centrica
energiapiaci tapasztalatát
felhasználva jelentős értéket
termeljen a kapacitások piacán
való részvételével.
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A csúcsszükséglet
menedzselése
Az év három legnagyobb
szükségletet eredményező félórás
időszakát triád eseményeknek
nevezik. A vállalatok jelentős
költségmegtakarításra tehetnek
szert, ha a jelzett időszakokban
gyorsan csökkentik az
energiafogyasztásukat. A
szakértőkből álló csapatunk
magas sikerrátával jelzi előre
az említett vagy más típusú
események bekövetkeztének
idejét, ami segít a vállalkozás
felkészülésében.
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A DSR öt egyszerű lépésben
A vállalat energiainfrastruktúrájának olyan
alakítása, hogy az működjön a DSR-rel, bonyolult
vállalkozásnak tűnhet, ezért leegyszerűsítettük a
folyamatot az Ön számára.
1. A telephely felmérése

3. Berendezések telepítése

A DSR-nek számos változata van.
Indulásképpen a vállalat működésére
és a vállalkozás számára megfelelő
specifikus lehetőségek megtalálására
összpontosítunk. Részletesen felmérjük
a telephelyet és értékeljük a meglevő
„készenlétét”; ennek során elsősorban
az energiatermelő berendezésekre és az
energiafüggő folyamatokra fókuszálunk.

A szükséges berendezéseket tapasztalt
szakértőink telepítik úgy, hogy az semmilyen
módon ne befolyásolja a telephely
működését. A Centrica Business Solutions
egyedülálló módon rugalmas finanszírozási
lehetőségeket kínál, amelyekkel elkerülheti
az előzetes beruházási költségeket. Fontos
járulékos előny, hogy a DSR előkészítése
során számos olyan pontra fény derül,
amelyet a telephely rugalmassága
érdekében fejleszteni kell.

Az energiával kapcsolatos információkat
nyújtó Panoramic Power megoldásunk
segítségével részletes információkat
nyerünk (egészen az egyes eszközök
szintjéig), majd a felhő alapú analitikai
platformunk segítségével fejlesztési
lehetőségeket és kiegészítő technológiákat
keresünk, hogy a vállalkozás maximálisan
ki tudja aknázni a DSR-ben rejlő értéket.

2. Ajánlások
Együttműködésben Önnel kifejlesztünk
egy egyénre szabott DSR-megoldást,
amely maximalizálja a rendelkezésre
álló berendezésekben rejlő értéket,
és egyidejűleg biztosítja a vállalkozás
folyamatos megbízható működését.
Ennek része lehet egy fázisokban
megvalósuló megoldás, hogy „útja a DSR
világába” olyan ütemben történjen, ami
megfelelő a vállalkozás számára.

4. B evételi lehetőségek
aktiválása
A DSR-ből származó bevétel generálásának
első lépéseként a vállalatnál működő
energiatermelő berendezéseket egy
kezelőpulton és a helyszínen létesített
kommunikációs kapcsolaton keresztül
az energiagazdálkodási platformunkhoz
és a hálózathoz csatlakoztatjuk. Ennek
segítségével a DSR problémamentes
és diszkrét megvalósítása érdekében
kommunikálni tudunk a vállalati
eszközökkel és távolról szabályozhatjuk a
berendezéseket. Az energiagazdálkodási
platformunkon keresztül valós időben
figyeljük a hálózat állapotát és a
vállalkozás energiafelhasználását,
aminek következtében a vállalat gyorsan
tud reagálni és szükség szerint segíteni

a hálózatot a kínálat és kereslet
kiegyenlítésében. A folyamatban szorosan
együttműködünk a vállalkozással, és
ahogy a DSR működni kezd, a fázisokban
való bevezetését hozzáigazíthatjuk az
igényekhez.

5. A
 DSR-ben részt vevő
berendezések karbantartása
A szerződés részeként, 7* 24 órában
figyeljük a DSR-eszközöket az
energiagazdálkodási platformunkon
keresztül, valamint közvetlen kapcsolatot
biztosítunk az energetikai szakértőinkhöz
és szavatoljuk a berendezések megfelelő
karbantartását és korszerűsítését a
szerződés teljes érvényességi idejére.

Többet szeretne tudni?
A fogyasztásszabályozás 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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