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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



Ismerje meg, milyen haszonra tehet 
szert a megtermelt energiával.
Mi történne, ha szabályozni tudná az 
energiafelhasználását, annak árát, és 
még pénzt is keresne vele? Mi lenne, 
ha rendelkezne azzal az energiával, 
amellyel növelhetné a működési 
hatékonyságát, csökkenthetné a 
zavarok kockázatát és növelhetné a 
vállalkozása rugalmasságát? 

Mi lenne, ha az energia az Ön 
vállalkozásának dolgozna?

Ők vajon hogy csinálják?  
Miért válassza a Centrica 
Business Solutions  
DSR-szolgáltatását?

 Egy nagy újrahasznosító üzem 
éves szinten 170 000 font 
energiaköltséget takarít meg és 
30 000 fontnál is többet keres 
azzal, hogy a csúcsidőszakokban 
csökkenti az energiafogyasztását.

170 
ezer font

100
ezer font

 Egy nagy adatközpont évente 
100 000 fontnál több bevételre 
tesz szert azzal, hogy a fölös 
energiát a hálózatnak értékesíti.
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A DSR egy kezelőpanelen keresztül felügyelt speciális 
kommunikációs eszközöket telepít a vállalkozás 
telephelyére. Ezzel összekapcsolja az energiatermelő 
berendezéseket, a hálózatot és a nap 7*24 órában 
üzemelő energiagazdálkodási platformunkat.

Mi is az a DSR? 

A Centrica energiagazdálkodási 
platformja valós időben figyeli az 
energiafogyasztást és másodpercről-
másodpercre követi a hálózaton 
jelentkező szükségletet. 

Azzal, hogy a hálózat ellátást és szükségletet 
szabályozó tevékenységének középpontjában 
vagyunk, figyelmeztetni tudjuk Önt, hogy 
mikor csökkentse az energiafogyasztását a 
csúcsidőszakok alatt, és ezzel energiaköltség-
megtakarítást érjen el. Az energiagazdálkodási 
platformon keresztül a távolból szabályozzuk 
a vállalkozás energiatermelő berendezéseit, 
hogy így kihasználhassa a helyzet változásából 
fakadó előnyöket. 

Ez azt jelenti, hogy költségmegtakarítási és 
bevételi lehetőségeket tudunk kiaknázni 
azzal, hogy visszafogjuk a vállalkozás 
energiafelhasználását akkor, amikor a 
hálózatnak leginkább szüksége van arra, hogy 
visszatápláljuk a fölösleges energiát a hálózatba 
vagy kilépünk a rövid lejáratú energiapiacra. 
Ez fontos új rugalmassági szintet biztosít a 
vállalkozás számára, annak a képességét, 
hogy gyorsan csökkentse, áthelyezze, sőt, 
növelje az energiafogyasztását a DSR-ben rejlő 
lehetőségek kihasználása érdekében. 

Az energiagazdálkodási platformunk 
folyamatosan követi az energiát használó 
berendezéseinek teljesítményét, és az 
azzal kapcsolatos információkat eljuttatja a 
vállalkozáshoz. Ez jelentős mértékben növeli 
a telephely működési hatékonyságát azzal, 
hogy proaktív módon feltárja a problémákat, 
és lehetővé teszi az azokra való gyors reagálást, 
ami újfent növeli a vállalkozás rugalmasságát.

A DSR megfelelő 
megoldás az Ön 
számára?
A DSR-t sikeresen használják:

  Irodaépületekben

  Egyetemeken

  Iskolákban

   Ipari és 
gyártólétesítményekben

  Kórházakban

   Adatkezeléssel foglalkozó 
létesítményekben

  Közműszolgáltatóknál

Rugalmas terhelés

Ügyféloldali 
eszközök/

berendezések

Generátorok
Szabályozóinterfész

Akkumulátorok

Innováció

Energiaszolgáltatók

Energiapiacok

Hálózatüzemeltetők

Energiagazdálkodási 
platform
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Megfelelő ez a megoldás az Ön számára?
Annak eldöntése, hogy a DSR számtalan típusa közül 
melyik megfelelő a vállalkozás számára, igen egyszerű. 
Amennyiben igennel tud válaszolni az alábbi kérdések 
némelyikére, akkor érdemes a DSR-t jobban megismernie 
a vállalkozása érdekében.

Nagyméretű energiát használó berendezései 
vannak?

Rendelkezik energiát (hő, feszültség, vegyi, 
hidrológiai) tároló folyamatokkal?

A telephely működési rugalmassága 200 kW 
körül van?

Rendelkezik félórás mérővel?

Jövőbiztos energiastratégiát kíván kidolgozni? 

A vállalkozás rendelkezik a fenntarthatóságra 
vonatkozó stratégiával?

1 

2 

3 

4 

5 
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Mélyebbre ásni 
Ennek az igen kiélezett versennyel 
jellemezhető piacon működő 
vállalatnak kulcsfontosságú kérdés 
az energiafogyasztás menedzselése 
a cementhez hasonló kulcstermékek 
gyártásában. Annak ellenére, hogy 
az energiafogyasztás követését és 
csökkentését folyamatosan prioritásként 
kezelte, a vállalat csak kis mértékben 
látott rá általános szinten a telephely 
energiafelhasználására. A DSR-
szolgáltatások a berendezések szintjén 
követik nyomon az energiafogyasztást, ami 
jóval mélyebb ismereteket nyújt a vállalat 
fejlődési lehetőségeinek alakulására 
vonatkozóan. 

A teher áthelyezése 
A DSR felé vezető út az energiafelhasználási 
sémák részletes rétegelemzésével 
kezdődött. Ez olyan információkat 
nyújtott a gyártónak, amelyekre a DSR-
szolgáltatások vállalásához és a vállalat 
energiafelhasználásának értéktermelésre 
való használatához szüksége volt; ez 
utóbbi a teher áthelyezésének, a fogyasztás 
meghatározott csúcsidőszakokban való 
csökkentésének és a fölösleges energia 
hálózatba való visszatáplálásának 
különböző módjain keresztül valósul meg. 

Akcióban a DSR

Egy építőanyag-gyártó 
A megtakarítások becementezése

35 000
TONNÁVAL KISEBB SZÉN-

DIOXID-KIBOCSÁTÁS

ÉVENTE  
HOZZÁVETŐLEG

5%
A CSATLAKOZTATOTT 
BERENDEZÉSEKKEL 

ELÉRT ÁTLAGOS 
ENERGIACSÖKKENTÉS
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A fogyasztás korlátozása 
Egy nagy adatközpont-szolgáltatónak csökkentenie 
kellett jelentős energiaköltségeit. Ennek 
érdekében részletes adatokat gyűjtöttünk az 
energiafogyasztásáról. 

Az elemzés részeként jelentős bevételi lehetőségekre 
derítettünk fényt a fölös energia rövid lejáratú 
energiapiacon való értékesítése révén. Fontos 
„mellékhatásként” a telephely rugalmassága is nőtt.

Akcióban a DSR

Egy nagy adatkezeléssel  
foglalkozó központ 
Minden a számokról szól

100  
ezer fontot 

ÉVES SZINTEN

MEGHALADÓ BEVÉTEL  
AZ 1. ÉVBEN  

250 
ezer fontot
MEGHALADÓ BEVÉTELEK

A 10. ÉVBEN 

ÉVESSZINTEN
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Új energiával való feltöltés 
Egy újrahasznosító üzemnek szabályoznia kellett 
az energiafelhasználását és növelni a működési 
hatékonyságát. A Centrica Business megtervezett 
egy olyan DSR-szolgáltatást, amely nem egyszerűen 
csökkentette az energiaköltségeket, de a telephely 
rugalmasságát is növelte, az ügyfél rendelkezésére 
bocsátotta azt és a továbbiakban a felügyeletét is ellátta.

Akcióban a DSR

Egy újrahasznosító üzem 
Csökkentés, újrafelhasználás, 
újrahasznosítás

170 
ezer font
ENERGIAKÖLTSÉG-

MEGTAKARÍTÁS 

MEGTAKARÍTÁS A RUGALMAS 
TERHELÉSMENEDZSMENT 

RÉVÉN 

30  
ezer font



Centrica Business Solutions Akcióban a fogyasztásszabályozás

Küldetésünk, hogy az energiát költségből és potenciális üzleti 
kockázatból a versenyelőny fenntartható forrásává változtassuk. 
Ennek érdekében Önnel partnerségben létrehozunk egy olyan 
innovatív energiastratégiát a vállalkozás számára, amely megfelel 
az igényeinek és a jövőben is meg fog felelni azoknak.  

Miért válassza a Centrica Business Solutions DSR-szolgáltatását?

A Centrica Business Solutions innovációt 
hajt végre a DSR-piacon azzal, hogy 
nagyon speciális valós idejű technológiát, 
energetikai és üzemeltetési tapasztalatot 
kínál és az elérhető legalacsonyabb 
kockázatú pénzügyi szerződési 
lehetőségeket nyújtja. 

Kipróbált és tesztelt megoldást 
alkalmazunk a DSR-szolgáltatások 
bevezetéséhez és felügyeletéhez. Ez 
azt jelenti, hogy az ügyfeleink olyan 
fázisokban megvalósuló, kis kockázattal 
járó megoldást építhetnek ki, amely a 
világon már számos vállalkozás számára 
termel jelentős értéket.

Minden eddiginél elérhetőbbé, rugalmasabbá 
és egyszerűbbé tesszük a DSR-t. 

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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