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alacsonyabb éves 
szén-dioxid-terhelés 

kevesebb 
kibocsátott szén-

dioxid évente

rendelkezésre állás 
a működéshez  

2792 
TONNÁVAL 

95 
TONNÁVAL  

92%
GARANTÁLT   

Az NHS energiahatékonysági tőkefinanszírozási 
kezdeményezése mintegy 1,5 millió fontos támogatást tett 
elérhetővé a projekthez, a beruházási szerződés végleges 
költségei azonban alig érték el az 1 millió fontot.

Az ország politikai vezetése új stratégiát tervez a szén-dioxid-
kibocsátás visszaszorítására, amelynek keretében az NHS 
egészének 2050-ig 60%-os csökkenést kellene elérnie –  
a Royal Stokes University Hospital jó úton halad efelé.

A cél: az energiahatékonyság fejlesztése  
A Royal Stoke University Hospital egy jelentős méretű oktatókórház, 
amely körülbelül 500 000 embert lát el Észak-Staffordshire 
körzetében. A kórházak éjjel-nappal működnek, ezért az 
energiafogyasztás mindig magas. Az intézmény erre a problémára 
keresett költséghatékony és energiatakarékos megoldást. A 
cél emellett az volt, hogy a kórház környezetbarátabb módon 
működjön, és kevesebbet kelljen energiaköltségekre szánnia. 

De vajon mire lehet elég az 50 millió fontos támogatási alap 
rájuk eső része?

Egészséges megoldás hosszabb távra
Az volt a feladatunk, hogy egy új ENER-G kombinált hő- és 
áramtermelő (CHP) egységet telepítsünk helyben, a City General 
Hospital kórházban. Első lépésként kivontuk az üzemből, majd szét 
is szereltük az addig használt, igen kevésbé hatékony rendszert. 
Ezt követően megtisztítottuk és átalakítottuk a kazánházat, hogy 
felkészüljünk az új, helyben felépítendő egység érkezésére. 

Végül egy 1,2 mW-os ENER-G CHP-egység mellett döntöttünk, mivel 
ez nagyobb teljesítményre képes, és ráadásul kevesebb hulladékot 
termel. Ez az intelligens eszköz képes visszanyerni és tárolni az 
energiatermelési folyamat során képződő hőt, majd felhasználni 
azt az épület fűtési és melegvíz-igényeinek kiszolgálására. 

Az energiaszintek valós idejű figyelése
Az ENER-G CHP fedélzeti számítógép kétirányú kommunikációs 
csatornát biztosít a szolgáltatási központ számára. Ez lehetővé 
teszi a rendszer működésének élő felügyeletét, így az esetleges 
meghibásodásokat gyorsan orvosolni lehet. Szükség esetén 
archív adatok teljes körű összegyűjtését is lehetővé teszi.

Az eredmény
Az ENER-G CHP-egység révén a kórház évi 95 tonnával 
csökkentette szén-dioxid-terhelését és 2792 tonnával az éves 
szén-dioxid-kibocsátását. Ez majdnem 8%-a a tröszt jelenlegi 
szén-dioxid-kibocsátásának, ami környezetvédelmi szempontból 
olyan előnyt jelent, mintha 991 autót távolítanánk el az utakról.

Ez a projekt ismétlődő bevételi 
megtakarításokat eredményez az 
energiaköltségek terén. Amellett, hogy segít 
csökkenteni a káros szén-dioxid-kibocsátást 
és a környezetet is védi, ennél a megoldásnál 
az energiaszámlákon megtakarított összes 
pénz a mindennapi betegellátásra fordítódik.”
Elaine Andrews 
környezetvédelmi és fenntarthatósági vezető, UHNS
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A szén-dioxid-kibocsátás 
problémájának megoldása
A Royal Stoke University Hospital segítségünkkel elérte, hogy ma a 
korábbiakhoz képest évente 2792 tonnával kevesebb szén-dioxidot termel, 
és ráadásul havi több ezer fonttal alacsonyabb energiaszámlákat fizet. 



Miért érdemes az ENER-G CHP rendszert választani az 
egészségügyben?

• Pénzügyi megtakarítások a hagyományos energiákhoz 
képest 

• Éghajlatváltozási illeték alóli mentesség 
• Az elsődleges energiamegtakarításoknak köszönhetően 

alacsonyabb energiaszámlák 
• A nagyobb hatékonyság az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, 
ellensúlyozva a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatban 
vállalt kötelezettségek hatását 

• Nagyobb ellátási biztonság és bőségesen 
rendelkezésre álló meleg víz 

• Rugalmas beszerzési lehetőségek 
• Nem igényel tőkebefektetést 
• Áfa-megtakarítás 
• Támogatásból történő finanszírozás lehetősége

A kórház jövőbeni támogatása
A kórház tisztában van vele, hogy ahhoz, hogy a CHP-egység 
folyamatosan kiváló teljesítménnyel működjön, rendszeres 
karbantartásra van szükség: ezért választották a teljes körű 
üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat nyújtó Premier 
Plus szervizcsomagunkat. 

Ez azt jelenti, hogy számos különféle szolgáltatás előnyeit 
élvezhetik, többek között 24 órás távfelügyeletet, egy külön 
helyszíni mérnököt, valamint a szerződési feltételekben 
meghatározott összes alkatrészt, és a hibák megoldásához 
vagy a javítások elvégzéséhez szükséges munkálatot.
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