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De kracht van warmte-krachtkoppeling
Veerkracht verbeteren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling
(wkk) beheert u uw energiegebruik,
vermindert u het risico op verstoring van
de bedrijfsactiviteiten, en garandeert u de
continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten

Prestaties verbeteren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling (wkk)
verbetert u het operationele rendement en
verlaagt u de kosten

Groei stimuleren
Met ENER-G warmte-krachtkoppeling (wkk)
kunt waarde ontsluiten voor uw bedrijf
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Inzicht in energieopties
Het wereldwijde energieverbruik
neemt snel toe. Tot 2040 wordt een
toename van 25 procent verwacht.1
De vraag naar elektriciteit zal nog
verder toenemen, tot 65 procent
in dezelfde periode.2 Voeg hier de
toenemende instabiliteit van het
net als gevolg van intermitterende
bronnen van duurzame energie,
stijgende brandstofkosten en strikte
emissiedoelstellingen aan toe en
de toekomst van de traditionele
energievoorziening ziet er
allesbehalve stabiel uit.
 . US Energy Information Administration
1
2. US Energy Information Administration
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Wanneer u potentiële gevolgen voor
uw operationele rendement wilt
vermijden, zult u op zoek moeten
naar alternatieve energiebronnen.
U hebt een energievoorziening nodig
die de uw locatie beter beschermt,
de kosten verlaagt en die u helpt om
aan uw CO2-emissiedoelstellingen
te voldoen. U bent op zoek naar een
oplossing waarvan de installatiekosten
niet uw volledige energiebudget
opslokken.
Een ENER-G WKK-systeem van Centrica
zou een ideale oplossing kunnen zijn.
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Zo werkt ENER-G WKK
Een motor, meestal een gasmotor, wordt gekoppeld
aan een generator om elektriciteit te leveren. Warmte
wordt tegelijkertijd teruggewonnen bij de uitlaat, de
mantel en het water- en oliekoelcircuit. De ENER-G
WKK-systemen van Centrica bieden een efficiency
die tot 25 procent hoger is ten opzichte van de
afzonderlijke systemen die ze vervangen:3
3. US Energy Information Administration
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Wat kan ENER-G WKK betekenen
voor uw operationele rendement?
ENER-G WKK is ontworpen om u te
helpen uw energie te regelen, de
betrouwbaarheid van de levering te
verbeteren, de kosten te verlagen en
uw CO₂-footprint te verkleinen.

Meer bescherming
• Vermindert uw afhankelijkheid van het net
en zorgt dat u kunt beschikken over een
betrouwbare energiebron
• Biedt flexibiliteit en controle over uw energie
• Kan worden gebruikt om elektriciteit te leveren
bij uitval van de netvoorziening
• Biedt een kostenefficiënte warmtelevering

Lagere bedrijfskosten
• Verlaagt de energiekosten van uw locatie, zodat u
uw energiebudget voor andere investeringen kunt
gebruiken
• Stabiliseert de energiekosten, zodat u effectievere
voorspellingen kunt doen

Lagere CO2-uitstoot

• ENER-G WKK kan u helpen om uw energieverbruik
en uitstoot te verlagen, zodat u ook eenvoudiger
aan wet- en regelgeving kunt voldoen en mogelijk
in aanmerking komt voor stimuleringsmaatregelen
van de overheid
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ENER-G WKK in de praktijk

Grote besparingen bij de wellnessruimte
van een luxe hotel
De wellnessruimte van het hotel heeft een
aantal faciliteiten die afhankelijk zijn van
een constante energiebron, waaronder
een bubbelbad op het dak en een
landschapszwembad van negentien meter.
Omdat het onderhoud van het verouderde
warmte-krachtsysteem steeds lastiger
werd, ging het hotel op zoek naar een
betrouwbare en energiezuinige vervanger.
De ENER-G warmte-krachtinstallaties
bleken de ideale oplossing. De centrales
genereerden voldoende elektriciteit en
de geproduceerde warmte kon worden
teruggewonnen voor het verwarmingsen warmwatersysteem van het gebouw.
Om de besparingen te maximaliseren,
hebben we twee warmte-krachtinstallaties
geïnstalleerd: één voor het hotel en één
voor de wellness.
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Het resultaat
Dankzij ENER-G WKK zijn de energiekosten
van het hotel en de wellnessruimte
aanzienlijk verlaagd en is de CO2-uitstoot met
meer dan 800 ton per jaar gedaald.
Met het wkk-systeem werden onmiddellijk
besparingen gerealiseerd. De terugverdientijd
voor beide centrales is drie jaar.
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ENER-G WKK in vijf eenvoudige stappen
1. Beoordeel de haalbaarheid 3. Financier uw ENER-G WKK
Er zijn twee redenen om ENER-G WKKsystemen te installeren: prestaties
en bescherming. In hoeverre beide
kunnen worden verbeterd, wordt tijdens
een verkennende studie onderzocht.
We houden daarbij rekening met
de energievraag van uw locatie, de
infrastructuur en eventuele specifieke
problemen. Deze informatie kan u helpen
bij het opstellen van een business case
voor de investering.

2. Kies de juiste ENER-G
WKK voor uw locatie

Zodra we de energiebehoeften van uw
locatie in kaart hebben gebracht, helpen
we u om de juiste ENER-G warmtekrachtcentrale te kiezen die aansluit op
uw behoeften, zodat u profiteert van een
optimaal operationeel rendement en
levensduur.

Er zijn verschillende manieren om
ENER-G WKK te financieren:

4. Installeer uw
ENER-G WKK

• De elektriciteit en warmte die met de
ENER-G warmte-krachtcentrale wordt
gegenereerd, kunnen tegen een vast
tarief worden gekocht

In onze hypermoderne
productiefaciliteiten ontwerpt,
produceert en test ons ervaren
interne team het wkk-systeem
volgens de strengste normen.
Zodra alle controles zijn voltooid,
installeren onze specialisten het
systeem op uw locatie, zonder uw
activiteiten onnodig te verstoren.
Ze zorgen ervoor dat het systeem
zo snel mogelijk in bedrijf wordt
genomen, zodat u direct van de
besparingen profiteert. Wanneer de
ruimte beperkt is of de toegangswegen
smal zijn, kunnen we het systeem ook
lokaal opbouwen.

• De investeringskosten worden
gefinancierd door Centrica, waardoor uw
investeringen en risico's beperkt blijven

5. Continue exploitatie
en onderhoud

• Er worden onmiddellijk besparingen
gerealiseerd en gegarandeerd terwijl
lopende onderhoudskosten zijn
inbegrepen

Met ons monitoringsysteem op afstand
controleren we meer dan tweehonderd
gegevenspunten van ENER-G WKKinstallaties om te kunnen inspelen
op potentiële prestatieproblemen
voordat deze zich voordoen. Dit
cloudgebaseerde monitoringsysteem
garandeert optimale prestaties en een
maximale levensduur van uw ENER-G
WKK. Bovendien staat ons team van
deskundige engineers altijd voor u klaar
om direct ondersteuning te bieden.

Discount Energy Purchase (DEP)
• Een gedeelte of alle algemene kosten
worden gefinancierd; u bepaalt wat
u wilt betalen
• Betaling via een vast tarief per kWh
gedurende een overeengekomen periode
• Alle lopende onderhoudskosten zijn in
het tarief inbegrepen
Energy Savings Agreement (ESA)

Aankoopkapitaal
• Kant-en-klare oplossing tegen een
vaste prijs
• U komt in aanmerking voor een
investeringsaftrek
• Optioneel servicepakket voor het
bedienen en onderhouden van het
systeem garandeert eenvoudig beheer
en rendement op lange termijn

Wilt u meer weten?
ENER-G WKK betekent het genereren van nieuwe mogelijkheden voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
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