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Centrica Business Solutions Dióhéjban a fogyasztásszabályozásról

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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Mi is az a DSR?
A DSR egyféle értéktermelő lehetőség a vállalatok 
számára oly módon, hogy rugalmasságot mutatnak az 
energiafelhasználásukban. Hogy miért? Kereskedelmi előnyért. 
Már számos okos energiafelhasználó alkalmazza a DSR-t annak 
érdekében, hogy az energiafogyasztása csökkentésével, annak 
áthelyezésével, illetve alkalmanként a fogyasztása növelésével 
támogassa a hálózatot az ellátás és a kereslet kiegyenlítésében. 
A hálózat fizet azért a rugalmasságért, amely elősegíti az 
energiaellátó rendszer hatékony működését a felhasználók 
szükségleteitől vagy a szélhez hasonló források által nyújtott nem 
kiszámítható energiaellátástól függetlenül.

A DSR működésének lényege, hogy összekapcsolja az 
energiatermelő berendezéseket, a hálózatot és a 7*24 órában 
üzemelő energiagazdálkodási platformunkat. A DSR indulhat 
manuálisan, vagy például a hűtőegységek néhány órával korábbi 
jelzést követő kikapcsolásával, illetve teljesen automatizált 
megoldás keretében is. A vállalatok – a sajátosságoktól 
függetlenül – a DSR segítségével előnyhöz juthatnak az 
energiafelhasználásuk rugalmassá tételével. Sőt, az energiapiacon 
való aktívabb részvételt is előmozdítja azzal, hogy piaci 
lehetőségek meglétekor lehetővé teszi az energia vételét-eladását. 
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Vegye kezébe az energiaügyeit
Az energia származásának, 
létrehozásának és vállalatoknak 
történő eljuttatása terén átalakulás 
megy végbe. A vállalatok felismerik 
az energia vásárlásának és 
felhasználásának modern módja 
iránti kényszert; olyan mód ez, 
amely rugalmasan közelít az 
energiagazdálkodáshoz, technológiát 
alkalmaz a felhasználás valós idejű 
felügyeletéhez és menedzseléséhez 
és kihasználja az elosztott energia 
új világa által kínált lehetőséget. 

Végső soron mindez lehetővé teszi 
a felhasználók számára, hogy saját 
kezükbe vegyék az energiaellátásukat, 
és DSR-szolgáltatások segítségével 
növeljék a teljesítményüket.

Egyre több okos energiafelhasználó 
választja a DSR-t. Segítségével 
rugalmasabbá tehetik a 
telephelyüket, racionalizálhatják az 
energiaköltségeket, megtámogathatják 
a hálózatot és új bevételi lehetőségre 
tehetnek szert a fölös energia 
hálózatba való visszatáplálásával.

A DSR egyféle értéktermelő  
lehetőség a vállalatok számára  
oly módon, hogy rugalmasságot  
mutatnak az energiafelhasználásukban, 
ami kereskedelmi előnyhöz juttatja őket



Centrica Business Solutions Dióhéjban a fogyasztásszabályozásról

Előnyei a vállalkozás számára
A helyszíni energiatermelő berendezések energiagazdálkodási 
platformra való csatlakoztatásával átalakíthatja a vállalkozás 
energiafelhasználásának módját és jobb üzleti teljesítményt érhet  
el. A DSR segítségével bevételi és megtakarítási lehetőségekhez  
is juthat: az energiagazdálkodási platform valós időben figyeli  
a vállalkozás fogyasztását, a hálózatot és az energiapiacot.  
Ez lehetővé teszi:

Az energiaszámlák csökkentését a fogyasztás 
csúcsidőszakban való csökkentésével

7*24 órában új bevételi forrásokra tehet szert a 
rendelkezésre álló eszközök segítségével

Értéket termelhet azzal, hogy készenléti tartalékot 
nyújt a hálózatnak, amikor az nyomás alatt áll

Növelheti a telephely rugalmasságát és kezelheti  
a kockázatot az energiatermelő berendezések 
valós idejű felügyeletével

Információkhoz juthat a működéssel és 
eszközteljesítménnyel kapcsolatban
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A DSR-szolgáltatások középpontjában 
a Centrica energiagazdálkodási 
platformja áll. A megoldás figyeli az 
energiafogyasztást és másodpercről-
másodpercre követi a hálózaton 
jelentkező szükségletet. Rugalmas terhelés
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A DSR megfelelő megoldás a 
vállalkozása számára?
A DSR ideális megoldás minden olyan energiafelhasználónak, aki 
kezébe kívánja venni az energiagazdálkodását, hogy segítségével 
hozzáadott értéket teremtsen a vállalkozása számára. Kifejezetten 
olyan vállalatoknak megfelelő, amelyek képesek rugalmasan 
kezelni az energiafogyasztásukat, és kereskedelmi és működési 
előnyök megszerzésére használni azt. A kereskedelmi előnyök 
abból származnak, hogy a vállalat reagál a hálózat igényeire és 
szükség szerint szolgáltatásokat nyújt annak. A működést érintő 
előnyök a nagyobb rugalmasságból és a meglevő energiatermelő 
berendezések menedzseléséből fakadnak. 

A DSR előnyeit már élvező szektorok között van az oktatás, 
gyártás, egészségügy, adatkezelés, a nagy irodai komplexumok és 
az ipari feldolgozó üzemek.

A DSR lehetővé teszi, hogy a vállalkozás változtatás nélkül folytassa 
a normál működését és segíti energiahatékonysági, fenntarthatósági 
és megújulóenergia-termelési stratégiák kidolgozását.

Miért a DSR?
A Centrica Business Solutions elöl jár a világ energiafelhasználási 
módjának, annak energiapiacra gyakorolt hatásának 
megváltoztatásában és abban, hogy meghatározza, hogy mindez 
mit jelent a vállalkozása szempontjából. Senki nem ismeri nálunk 
jobban az energiát, és a 2020-ig az új energiatechnológiákba fektetett 
700 millió fontunk segítségével azon leszünk, hogy ez így is maradjon. 

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 DSR-szolgáltatásbevezetést és -felügyeletet 
alkalmazunk. 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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