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Miért érdemes az ENER-G CHP-t választani?

• Akár 40%-os energiaköltség-megtakarítások érhetők el vele 
• Képes akár 30%-kal csökkenteni a szén-dioxid-

kibocsátást
• Garantálja az energia- és melegvízellátást
• Hűtőberendezések segítségével hatékony hűtésre 

használható
• Kevésbé hatékony kazánok kiváltására használható, 

de a meglévő kazánokkal is képes együttműködni 
• Rugalmas beszerzési lehetőségek
• Nem igényel tőkebefektetést
• Egyes országokban az energiahatékonysági 

beruházásokat kormányzati finanszírozási  
tervek és támogatások segítik

Partneri együttműködésünk egy olyan nagy 
hatékonyságú CHP-rendszert mutat be, 
amely egy újabb nagy lépést jelent a kiváló 
környezettudatos teljesítmény elérésében.”
Eddie Rutherford 
a Newcastle United létesítménykezelője

kivonva az utakról csökken a szén-
dioxid-kibocsátás 

éves szinten

erdő ültetésével 
egyenértékű 

390
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320
HOLD 

Jobb teljesítményre vágytak 
A klub az általa kibocsátott szén-dioxidnál többet vont ki 
a levegőből 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, 
helyszíni, költséghatékony megoldásra volt szükségük.

Megtaláltuk számukra a tökéletes megoldást
Az ENER-G kombinált hő- és áramtermelési egységek (CHP) 
tökéletes választást kínáltak a Newcastle United számára. Ezek 
az egységek nem csupán áramot termelnek, hanem igazából a 
folyamat során keletkező hő nagy részét vissza is forgatják. Ezt 
a hőt aztán az épület hő- és melegvíz-ellátására fordítják. 

A helyszíni megoldás létrehozása
Az egyik fő akadályt, amellyel szembesülnünk kellett, a 
stadionon belüli konkrét térbeli korlátok jelentették. Ahhoz, 
hogy a berendezést a szükséges helyre tegyük, három részletben 
kellett odaszállítani, majd a helyszínen összeszerelni. 

Miután a rendszer biztonságosan az új környezetébe került, 
a 230 kWh teljesítményű CHP-motort 185 kWh kapacitásra 
csökkentettük, hogy garantáltan ne lépjük túl a 200 kVa 
terhelési küszöbértéket. Erre az elektromos hálózat korlátjai 
miatt volt szükség.

Az eredmény
Az ENER-G CHP-egysége már dolgozik, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
klub további évi 390 tonnával csökkentse szén-dioxid-kibocsátását. 

A beépített számítógép kétirányú kommunikációs csatornát 
biztosít az egység és az ENER-G szervizközpont között, így valós 
időben tudjuk ellenőrizni az energiaszinteket, és optimálisabb 
teljesítményt tudunk elérni.

Mivel az általunk biztosított technológiát a Kedvezményes 
energiavásárlási tervezet értelmében „megtakarítás szerinti 
díjfizetés” ellenében kínáltuk, sem a berendezés, sem a 
beszerelés nem igényelt tőkebefektetést.

KISKERESKEDELEM ÉS SZÓRAKOZTATÓ ÁGAZAT 
ENER-G CHP

Nagyszerű eredmény 
a United számára
Segítünk a Newcastle Unitednek, hogy évi 
390 tonnával csökkentsék a szén-dioxid-
kibocsátásukat – előzetes költségek nélkül. 


