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Az akkumulátoros tárolásban rejlő erő

Energia a rugalmassághoz
Az akkumulátoros tárolás segítségével 
a vállalata/vállalkozása mindig 
„bekapcsolt” állapotban lehet, hiszen 
megszűnik a zavarok kockázata, és 
biztosított az üzem folyamatossága 

Energia a teljesítményhez
Az akkumulátoros tárolás segítségével 
helyszíni energiát termelhet és 
csökkentheti a költségeket  

Energia a növekedéshez
Az akkumulátoros tárolás lehetővé 
teszi, hogy a megtermelt fölösleges 
energia értékesítésével maximalizálja 
a profitot
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A vállalkozása megóvása pénzt ér 
Az energia származásának, 
létrehozásának és vállalatoknak 
történő eljuttatása terén átalakulás 
megy végbe. A szükséglet folyamatos 
növekedése, a költségek elszabadulása, 
a hálózatot érő szakadatlan nyomás 
és a szabályozásnak való megfelelés 
időszakában a vállalkozásoknak 
okosabban kell gondolkodniuk, 
és alternatív energiaforrások 
felkutatásába kell kezdeniük. 
Sokan közülük már a megújulók 
felé fordulnak, de továbbra is 
szembe kell nézniük az akadozó 
ellátással, ezért a megtermelt 
energia tárolásának képessége 
létfontosságú. Az alacsonyabb költségen 
előállított és hosszabb élettartamú 
tárolótechnológiák kifejlesztése azt 
jelenti, hogy az akkumulátorok mára 
életképes és hatékony opciót jelentenek. 

Az akkumulátor fejlődése 
olyan, hogy a modern lítium-
ion akkumulátorok hosszú ideig 
elegendő energiával képesek ellátni 
épületeket és járműveket. A fölös 
energia visszatáplálásával még a 
hálózatot is meg tudják támogatni. 
A Centrica Business Solutions által 
kínált akkumulátorrendszerek teljes 
körűen méretezhetők, megújulókkal 
vagy a hálózatról tölthetők, és 
egy sor anyagi, működést érintő 
és környezetet kímélő előnnyel 
rendelkeznek. 
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Oldja meg a vállalkozása 
energiaellátását újgenerációs 
akkumulátorokkal 
Az akkumulátortechnológia még soha nem volt annyira hatékony 
és soha nem nyújtott akkora teljesítményt, mint napjainkban. Az 
akkumulátorrendszerek teljes körűen méretezhetők, tetszőleges 
energiaforrással tölthetők, ideértve a hálózatot, nap- és szélenergiát, 
kombinált hő- és áramtermelő (CHP) egységeket stb.  Alkalmazásuk egy 
sor anyagi, működést érintő és környezetet kímélő előnyt kínál.

1. Energia, amelyben megbízhat

• A hálózat kiesésekor a vállalkozás nem áll le

• Az akkumulátorok a helyszíni termeléssel együtt működnek

• Rugalmas, a vállalkozás méretéhez igazított tárolórendszerek

• Az akkumulátorokra szavatosság vonatkozik

2. Feltöltés, újrafelhasználás

• Az akkumulátorok tetszőleges mennyiségű fölös energiát képesek tárolni 

• Akkor tölthetők, amikor alacsony a szükséglet és alacsonyak a díjak is 

• Energiát biztosítanak akkor, amikor a díjak a csúcson vannak 
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Miért válassza a Centrica Business 
Solutions akkumulátorait?
A telephely első felkeresésétől kezdve a tervezésen és telepítésen 
át az utókövetésig Önnel partnerségben dolgozunk. Célunk, 
hogy megtaláljuk a vállalkozásának leginkább megfelelő 
akkumulátormegoldást. Olyan megoldást, amelynek segítségével 
maximalizálhatja a megtakarításokat és az elérhető hatékonyságot. 
Bemutatjuk a vállalkozására szabott potenciális megtakarítási 
lehetőségeket és rugalmas fizetési módozatokat kínálunk valamennyi 
rendszerünk vonatkozásában. És mindennek a hátterében tudhatja a 
Centrica hatalmas iparági tapasztalatát és az energiaipar mélyreható 
ismeretét.

3. Takarítson meg pénzt, csináljon pénzt

• Az akkumulátorral termelt fölös energiát a fogyasztásszabályozási 
(Demand Side Response; DSR) programok keretében visszatáplálhatja 
a hálózatba  

• A fölösleges energiát értékesítheti a rövid lejáratú energiapiacon

4. Jobb megoldás a kibocsátásokra vonatkozó előírásnak való 
megfeleléshez

• Az akkumulátorok kibocsátásmentes megoldást nyújtanak, és 
lehetővé teszik több megújuló energia hálózatba táplálását

Többet szeretne tudni?
Az akkumulátoros tárolás 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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