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A Centrica Business Solutions 
segít Önnek egyensúlyt találni 
Földünk igényei és az üzleti 
célok között

A fenntartható 
vállalkozás

Környezetileg 
fenntartható

Gazdaságilag 
fenntartható
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Ügyfél 
helyszínek 
száma

2 301 Észak- és 
Dél-Amerika 1 714 Egyesült 

Királyság 
és Írország

2 055 Más országok

Világszerte együttműködünk 
nagy vagy kritikus 
energiaigénnyel rendelkező 
kereskedelmi és ipari 
vállalkozásokkal, valamint a 
közszféra szervezeteivel
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Mi alakítjuk a jövő 
energiatérképét

7K+
ügyfélhelyszínt 
támogatunk büszkén 
szerte a világon

csökkentettük a 
karbonkibocsátást egy 
évtizeddel ezelőtthöz képest

világszerte telepített 
napelemes rendszerek

70+ hőszivattyús egység 
összteljesítménye a 
menedzsment alatt

a világ számos országában 
alkalmazzák 

megoldásainkat

havonta gyűjtött 
energiaadatpontok 

világszerte

68

16K+

29bn

7MW

80%
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Integrált energetikai megoldásokat 
alakítunk ki és szállítunk, amelyek 
költséghatékonyságot, 
versenyképességet biztosítanak és 
felgyorsítják az alacsonyabb CO2-
kibocsátású jövőbe vezető utat

Energy 
Insight

Energiahatékonyság

Helyszíni 
energiatermelés

Megújuló energia

Üzemeltetés és 
karbantartás

Finanszírozás
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Segítünk Önnek, hogy 
gazdasági és környezeti 
szempontból kiegyensúlyozott 
döntéseket tudjon hozni a 
jövőbeli energetikai 
technológiával kapcsolatban

2 301Jelenlegi technológiák 1–4 éves technológiák 5–9 éves technológiák
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Megközelítésünk

Strukturált elköteleződési módszertan

Sokoldalúan képzett és tapasztalt csapat

Elmélyült piaci és szabályozási ismeretek

Gyors reagálás a piac változásaira

Előnyök

A tervezés és kivitelezés teljes körű támogatása

Az új lehetőségek megragadása és a kockázatokkal szembeni védekezés

Célorientált stratégia megalkotása

A helyszínek biztonságának, megbízhatóságának és 
hatékonyságának biztosítása

Munkamódszereink
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Hét lépcsőből álló Energia-útvonalunk 
segít felismerni, hogy Ön milyen úton 
juthat el az alacsony CO2-kibocsátású 
jövőbe, és építhet fenntartható 
vállalkozást

7lépés

Feltárás és diagnosztizálás

Szakembereink első lépésben megismerkednek az ügyfelek üzleti 
céljaival, az energiaprofiljukkal és az előttük álló kihívásokkal.

Lehetőségek azonosítása

Elkészítünk egy testre szabott javaslatot, közösen rangsoroljuk a 
területeket és dolgozzuk ki a célok eléréséhez vezető útvonalat.

Tervezés

Tervezői csapatunk és az ügyfelek közösen értékelik a 
megvalósíthatóságot, finomítják a műszaki specifikációt és a 
gazdasági megoldást.

Finanszírozás

Bizonyos típusú és méretű rendszerek illetve megoldások esetében, 
finanszírozást nyújtunk megrendelőink résézre.

Kiépítés és telepítés

A berendezést megépítjük, teszteljük és integráljuk a meglévő 
energetikai létesítménybe. Minden munkánkat úgy végezzük, hogy 
a fennakadás minimális legyen.

Üzemeltetés és karbantartás

Az üzembehelyezés után O&M csapatunk a biztonság és a 
megfelelőség szem előtt tartásával továbbra is proaktívan ellenőrzi az 
összes komponenst.

Optimalizálás

Proaktív módon ellenőrizzük az eszközöket, javaslatot teszünk az 
energetikai létesítmények fejlesztésére, és segítséget nyújtunk az 
eszközök élettartamának végéig.



Üzleti kihívások 

Egy olyan piacon, ahol az energiaellátás megszakadása 
veszélyeztetheti az ügyfelek elégedettségét, a stabil és 
biztonságos energiaellátás kritikus fontosságú. A 
korlátozott költségvetések mellett az energiaköltségek 
ellenőrzése és csökkentése kulcsfontosságú szempont. 
Ezért más megközelítésre van szükség a költségek 
ellenőrzéséhez, a hatékonyság javításához és a 
kibocsátások csökkentéséhez.
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Az energiaköltségek csökkentése

Az üzletmenet folyamatosságának 
biztosítása az energiahatékonyság 
javításával

A zöld bizonyítványok bemutatása és a 
szabályozások betartása

Üzleti kihívások 



Az energiaköltségek az 
alkalmazotti bérek mellett a 
második legnagyobb kiadást 
jelentik a vendéglátóipari 
működésben.

Jelentés szerint a szállodai szektor egészében 
45,6 millió euró megtakarítást lehetne elérni 
különböző energiatakarékossági 
kezdeményezésekkel és beruházásokkal. Ez 
szobánként 76,8 eurónak felel meg.

Egy átlagos hotelben az áramhasználat a 
közüzemi költségek 60-70%-át teszi ki, ami a 
teljes működési költségeknek mintegy 6%-át 
jelenti.

Az energiaköltségek csökkentése

Már az energiafogyasztás 10%-kal való 
csökkentésével ugyanazt a pénzügyi hatást 

lehetne elérni, mint ha az átlagos napi 
szobaárat (ADR) a korlátozott szolgáltatást 
nyújtó hotelekben 0,62 dollárral, a teljes 

körű szolgáltatást nyújtó hotelekben pedig 
1,35 dollárral növelnék. 

63% Helyiségek fűtése és melegvíz-
ellátás

11% Konyha

6% Légkondicionálás

4% Világítás, televízió

4% Mosodai szolgáltatás

1% Szellőzés

11% Egyéb felhasználás

Egy nemrégiben készült jelentés, a 
„Fenntartható műveletek a 
hotelágazatban” azt magyarázta el 
részletesen, hogy egy tipikus 
hotelben hogyan oszlik el az 
energiahasználat: 

Az energiaköltség akár 40%-os 
csökkentése a helyi termelésnek és 

hőfelhasználásnak köszönhetően

-40%

10%



Támogatja a biztonságot az 
áramellátás és a 
berendezések 
meghibásodásának 
kockázatának csökkentésével.

Üzletmenet folyamatosságának 
biztosítása az energiahatékonyság 
javításával

Azon vállalkozások, amelyek azt 
vallják, hogy a vállalkozás 

digitalizáltabbá válásával még 
fontosabb szerepet kap az a 

rugalmasság, amelyre az 
áramkimaradások esetén van szükségAz energiaellátás és az 

infrastruktúra egyes helyeken 
gyengébb lehet, és az éghajlat 
általában nagyfokú mesterséges 
légkondicionálást igényel a 
vendégek kényelme érdekében.

Ezenkívül ezeken a helyeken 
időnként nagyobb valószínűséggel 
fordulnak elő szélsőséges és heves 
időjárási események.

A továbbfejlesztett energiagazdálkodási 
technológia biztosítani tudja azokat az 
adatokat és azt a felügyeletet, amely 

szükséges annak meghatározásához, hogy 
egy hotelnek mely üzleti egységében van a 
legtöbb energiapazarlás, és mik a legjobb 

lehetőségek a fejlesztésekhez.

87%A távoli hotelek és üdülőhelyek számára az 
intenzív energiahasználatot igénylő 
berendezések és infrastruktúra teljesítménye, 
megbízhatósága és hatékonysága 
kulcsfontosságú az alapvető szolgáltatásuk 
biztosításához.

Az energiahatékonyság mindig is elsődleges 
fontossággal bírt a vendéglátóipar számára, 
csakhogy ez most még sürgetőbbé vált.



Csökkentse CO2-
kibocsátását és növelje 
márkahírnevét

A jó hírnév rendkívül fontos a 
vendéglátóiparban. Összességében véve ez az 
iparág nagyobb figyelmet kap, és 
alaposabban is vizsgálják, mivel globális 
szinten hatalmas mértékben hozzájárul a 
károsanyag-kibocsátáshoz és a készletek 
kimerítéséhez. Egy olyan iparágban, amely 
magas díjakat számol fel a kellemes, akár 
fényűző élmény ígéretéért, a 
márkamenedzselés rendkívül fontos.

A szállodaiparnak nem szabad 
alábecsülnie a közösség erejét. 
Manapság minden az 
energiamegtakarításról szól, és a 
látogatók szívesen látják a pozitív 
változásokat. 

A zöld bizonyítványok bemutatása és 
a szabályozások betartása

Az ökoturizmus piaca évente több 
mint 600 milliárd dollárt ér.

600

Az energiatanúsítványok kifüggesztése

A szén-dioxid lábnyom rendszeres 
kiszámítása és az információ frissítése a 
javulás kimutatása érdekében

Az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a 
jövőbeni energiamegtakarítási tervekről

Az erre irányuló intézkedések 
tudatosítását segítheti:

MILLIÁRD

89%

Azon vállalkozások, amelyek egyetértenek 
abban, hogy 2025-re az alacsony szén-

dioxid-terhelés alapvető fontosságú lesz 
márkájukat illetően.



Megoldásaink 
szállodák és a 
vendéglátás számára

Technológiák és szolgáltatások teljes skáláját 
kínáljuk, hogy segítsük a szállodai és 
vendéglátóipari ágazatot az energia 
elemzésében, finanszírozásában, telepítésében, 
üzemeltetésében és optimalizálásában.



Centrica Business Solutions

5év
Ügyfeleink közül sokan látják úgy, 
hogy a napenergia-befektetés 5-8 
év alatt megtérül

30%
megtakarítás érhető el az 
áramszámlában a napenergia 
révén

Napelemes rendszerek

Csökken a hálózati energiára támaszkodás, csökkennek a 
működési költségek, és fenntarthatóbb módon működhet 
cége napelemes rendszerrel. Az az energia, amit a 
napelemek termelnek, közvetlenül felhasználásra kerül a 
helyszínen.

Piacvezető finanszírozási, üzemeltetés-karbantartási (O&M) 
és garancia megoldásainknak köszönhetően nyugodtan 
aludhat az elkövetkezendő években. 

Előnyök az Ön szervezete 
számára:

Csökkenek az áramköltségei és a hálózati 
energiától való függőség azzal, hogy 
helyben, saját maga termel energiát.

Stabilabb lesz a pénzügyi terv, mert a 
villamosenergia-költségek kiszámíthatóak 
és a működési költségek pontosan előre 
jelezhetőek.

Csökkennek a költségek, a napenergiát 
akkor is használhatja, amikor a díjak 
emelkednek.
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30%

A napelemes rendszerek fő típusai – telepítési módok szerint

Centrica Business Solutions 17

Tetőre szerelhető napelemes rendszer
A napelemek elhelyezése a létesítmény 

tetőszerkezetén. Ez az egyszerű lehetőség általában 

a leginkább költséghatékony és kézenfekvő 

megoldás.

Földre telepíthető napelemes rendszer

A napelem panelek földre telepítése, a vállalat 

telephelyén. Ez a sokoldalú megoldás ideális 

abban az esetben, ha a tető nem alkalmas 

a napelemek telepítésére.

Parkolóba telepíthető napelemes 

rendszer 
A napelem rendszer tartóállványra való telepítése 

lehetővé teszi a járműparkoló hasznosítását és 

a helyszíni napenergia termelést, hozzáadott 

értéket biztosítva a vállalatnak, illetve napenergiát 

a járművek és az alkalmazottak számára. A teljes 

energetikai megoldás magában foglalhat 

töltőpontokat is az elektromos járművek számára.

200 kW-tól 5 MW-ig

A Centrica által szállított naperőművek teljesítménye 

jellemzően 200 kW és 5 MW között van.

Tervezés

Az éves fogyasztás és a rendelkezésre álló terület 

alapján optimalizált méretű rendszer
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50%
Testre szabott szolártechnológiai 
megoldásunk a rendszer méretétől és 
vállalkozása energiaszükségletétől függően 
energiafelhasználása akár 50%-át is 
kiválthatja.

Napenergia finanszírozása
Rugalmas és könnyen érthető üzleti 
lehetőségeinknek köszönhetően az 
energiamegoldások ma megfizethetőbbek, mint 
valaha. Világszerte már több ezer vállalatnak 
segítünk abban, hogy elérjék a fenntarthatóbbá 
válás célját, mindenféle előzetes befektetés nélkül.

PPA-opciónk a helyszíni megújuló energiatermelő 
eszközöket finanszírozza. 10-15 éves időtartamra, 
egyetlen, az eszközt, a finanszírozást és az 
üzemeltetést is magában foglaló megállapodással.

Előnyök az Ön szervezete 
számára::

Olyan kereskedelmi megállapodás 
létrehozása, amely megfelel az Ön egyedi 
követelményeinek, kockázatvállalási 
hajlandóságának és pénzügyi 
célkitűzéseinek.

Megoldások és szolgáltatások egy olyan 
szerződéssel, amely magában foglalja a 
technológiát, a folyamatos karbantartást és 
az energiafinanszírozást.

A Centrica által biztosított finanszírozás 
révén megszünteti a tőkeköltségek 
szükségességét és kiszámítható költségeket 
biztosít.

A kereskedelmi kockázatok kezelése, 
miközben a Centrica megtartja a 
megoldás karbantartásáért és 
rendelkezésre állásáért való felelősséget.

0 Ft
A napelemes rendszeres PPA keretén 
belül nincs szükség tőkeberuházásra, 
viszont azonnali energiamegtakarítást 
eredményez
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40°c
A hőszivattyú 40 °C és 80 °C közötti 
hőmérsékletet képes biztosítani

0
A hőszivattyúnak nincs 
közvetlen káros kibocsátása

Hőszivattyúk

Pénzügyi célokat kielégítő, alacsony CO2-kibocsátású 
fűtési megoldáshoz juthat a rugalmas, költséghatékony 
hőszivattyúval.

A hőszivattyú támogatást jelenthet az aktuális 
éghajlatváltozás kezelésében, és segítséget nyújthat 
ügyfeleinknek szén-dioxid-kibocsátásuk 
csökkentésében. A hőszivattyú további előnye, hogy 
egyszerre képes kielégíteni a vállalkozás hűtési és fűtési 
igényeit.

Előnyök az Ön szervezete 
számára:

A hőszivattyú jelentős csökkenést 
eredményez a CO2-kibocsátásban a 
„hagyományos” gázüzemű fűtési 
rendszerek alternatívájaként.

A hőszivattyú a hőforrások széles körével 
üzemeltethető, és nagy hőmérséklet-
tartományban alkalmazható

Összekapcsolhatja a hőszivattyút 
megújuló energiaforrásokkal, például 
napenergiával a CO2-semlegesség 
érdekében vagy CHP-vel a hőtermelés 
fokozása érdekében
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3hét
Beruházás megtérülése globális 
tintagyártónál, aki éves 
energiaköltségeit 17 000 fonttal 
csökkentette

10%
Csökkenés az energiafogyasztásban egy 
műholdas kommunikációs telephelyen, 
amely hasznosította a technológiánk által 
gyűjtött adatokat

Energy Insights megoldások

Jelenítse meg energiáit valós idejű adatokkal, hogy 
holisztikusan tudja menedzselni fogyasztását, csökkentse 
költségeit és javítsa a működés hatékonyságát.

Energy Insight megoldásaink páratlan láthatóságot 
biztosítanak egész energia vagyonában - a telephelytől 
egészen az eszközök szintjéig. A fogyasztást hatékony és 
holisztikus módon kezelheti: az energiafelhasználás 
csökkentése, az üzemi hatékonyság javítása, az 
energiaköltségek csökkentése, a költséges állásidő 
kiküszöbölése és átfogó energiastratégia létrehozása révén.

Előnyök az Ön szervezete 
számára:

Átfogóan megismerheti teljes 
energiavagyonát a valós idejű, 
eszközszintre lebontott felügyelet révén.

Csökkentheti áramköltségeit úgy, hogy 
azonnal lép, ha pazarlási pontokat és nem 
hatékony működést azonosít.

Maximalizálja a működési hatékonyságot 
és költést az energiafogyasztás 
értékelésével és kezelésével.
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40%
Akár 40%-kal csökkentheti az 
energiaköltségeket, ha helyben, 
hulladékhő-felhasználással termel 
energiát.

80%
A CHP erőművek 80% fölötti 
hatékonyságot is képesek elérni.

Kapcsolt hő és villamos 
energia
Javíthatja a vállalat versenyképességét, és csökkentheti az 
energiaköltést a „cogeneration”-nek (együttes 
generálásnak) is nevezett kapcsolt hő és villamos energia 
termelés (CHP) révén.

Az Egyesült Királyság kapcsolt hő és villamos energia 
termelő egységeinek vezető szállítója és üzemeltetőjeként 
kellő szakértelemmel rendelkezünk nagy teljesítményű 
egységek megvalósításában és fenntartásában. Tökéletes 
lehetőséggé tesszük a CHP-t minden típusú vállalkozás és 
a közszféra szervezetei számára.

Előnyök az Ön szervezete 
számára:

A CHP erőművek rendkívül hatékony 
technológiája hulladékhő hasznosításával 
80% fölötti hatékonyságot is képes elérni

Stabilabb lesz a pénzügyi terv, mert a 
villamosenergia-költségek kiszámíthatóak 
és a működési költségek pontosan előre 
jelezhetőek.

Csökkenek az áramköltségei és a hálózati 
energiától való függése azzal helyben 
saját maga termel energiát.



Megoldásaink a szálloda-
és vendéglátóipar 
számára
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30

30 nyaralóház 
áramellátása

50%

50%-os csökkenés a 
hálózati importban 

csúcsidőben

Megoldás
A Centrica hat tárológépet telepített a The Olde 
House-ban. Az energiatároló gépek a felesleges 
napenergiát olyan időpontokra helyezték át, amikor 
arra a helyszínen szükség van, és az egységek a 
Centrica új LEM szoftverplatformjához csatlakoztak, 
hogy kiegyenlítő szolgáltatásokat nyújtsanak a 
cornwalli hálózatnak.

Az 1 MWh kapacitású energiatároló gépek a The 
Olde House 250 kilowattos napelemes tömbjéhez 
csatlakoztak, amely a telephely energiaellátását 
biztosítja. A napelemek egy helyszíni elektromos 
járműtöltő állomást, valamint 30 nyaralót is ellátnak.

The Olde House
Az Olde House 50%-kal csökkenti a 
nyaralóhely energiaimportját

Célkitűzés

Az Olde House napközben felesleges napenergiát 
exportált, és drága energiát importált a hálózatból az esti 
csúcsidőben, amikor a nyaralók visszatértek a 
tengerpartról. 

Összes óra
tárolás

12

“A nap folyamán nagy 
mennyiségű villamos energiát 
termelünk, de sajnos nem tudjuk 
mindet felhasználni. Ezen 
energiatárolók telepítésével 
képesek vagyunk tárolni az 
energiát addig, amíg nagyobb 
igényünk nem lesz rá.”

Shaun Hawkey
The Olde House 

ÓRÁK REDUKCIÓ NYARALÓ
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Felügyelt 
közművek

275

Panoramic Power 
érzékelők telepítve

Megoldás
Az ellenőrzés eredményei meglepték az egész 
vezetőséget, mivel feltárták a fogyasztást, amiről 
nem tudtak, és lehetővé tették számukra, hogy 
javító intézkedéseket tegyenek annak csökkentése 
érdekében. Az első végrehajtott tevékenységek 
közvetlen előnyökkel jártak az energia és ezáltal a 
gazdasági megtakarítások tekintetében. Az 
energiafogyasztás csökkenésével párhuzamosan a 
kibocsátott CO2 mennyisége is csökken, ami egy fa 
elültetésével egyenértékű.

Zacchera Hotels
A Zacchera Hotels fogyasztásfigyeléssel 
növeli létesítményeinek 
energiahatékonyságát

Célkitűzés

A Zacchera csoport 4 szállodája és 1 rezidenciája 
esetében a villamosenergia- és gázköltségek jelentős 
tételt jelentenek a költségvetésben. 2020-ban, a 
világjárvány csúcspontján, és mivel az összes szálloda 
világszerte zárva volt, a vezetőség úgy döntött, hogy az 
energiafogyasztás nyomon követése érdekében bevezeti 
a Centrica Business Solutions Energy Insight megoldását, 
azzal a céllal, hogy elemezze a fogyasztást, és képes 
legyen javító intézkedéseket tenni az energiapazarlás 
csökkentése érdekében.

Ellenőrzött 
szálláshelyek

5

"A fogyasztói szokásokban az 
elmúlt években megfigyelt 
változás, amely a fogyasztók 
részéről a bio- vagy zöld 
termékek vásárlására való 
hajlandóság növekedését jelzi, 
tökéletesen tükröződik a turisták 
utazási preferenciáiban is, akik 
ma már a szálláshelyeket is a 
környezetvédelmi szempontok 
alapján választják ki." 

Paolo Fortina
Műszaki menedzser

Zacchera Hotels



Centrica Business Solutions

163

Szobák és 
lakosztályok 

1

A CHP-rendszer 1 
millió autóval megtett 

kilométer C02-
egyenértékét takarítja 

meg

Megoldás
A CHP-rendszert elsősorban a hő- és 
villamosenergia-alapterhelésre 
használják. Emellett ideális 
tartalékrendszer: a CHP-nek 
köszönhetően a szerverterem, a 
pénztárgépek, a világítás és más 
létfontosságú elemek még hálózati 
áramkimaradás esetén is teljes 
mértékben működőképesek maradnak.

Van der Valk Hotel
A szállodai kapcsolt energiatermelés 1 
millió autóval megtett kilométer C02-
mennyiségének megfelelő 
mennyiséget takarít meg.

Célkitűzés

A Van der Valk határozottan növekszik, mint felső 
kategóriás szállodalánc. Ehhez minőségi szolgáltatásokra 
és jó energiapolitikára van szükség, különösen mivel a 
fenntarthatóság terén is élen kívánnak járni.

Az ügyfél energiaigényének elemzésére végzett 
szimulációt követően a modell három évnél rövidebb 
megtérülési időt jelzett egy kapcsolt energiatermelő 
erőmű esetében. 

A CHP-erőmű 
megtérülési ideje

3

“Szállodavezetőként folytonosságot 
akarok az üzleti folyamataimban. 
Ezenkívül ez a telepítési megoldás 
nagy pénzügyi előnyöket kínál 
számunkra, amelyek közvetlenül az 
üzemi eredményben is 
megmutatkoznak. A választott 
megoldás ráadásul rengeteg CO2-
kibocsátást takarít meg, ami 
körülbelül egymillió autóval megtett 
kilométerhez vagy negyven 
háztartáshoz hasonlítható. És erre is 
büszkék lehetünk."

Coen Poelmans
szállodaigazgató

Van der Valk Hotel

ÉV MILLIÓ KM SZOBA
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Tíz év
szerződés

100 

Éves szén-dioxid
csökkentés

Megoldás
A Centrica Business Solutions alapos 
felmérést és részletes tervezési munkát 
végzett a helyszínen. A javaslat egy 110 
kWe teljesítményű CHP-egység szállítását 
és üzembe helyezését tartalmazza, 
amelyet egy tetőn lévő üzemcsarnokban 
helyeztek el. Mivel a telephely az English 
Heritage műemléki listáján szerepel, 
különös gondot kellett fordítani arra, hogy 
az eredeti art deco stílusú épületet ne 
változtassák meg.

Crown Plaza Hotel
A Crowne Plaza évente 10 ezer fontot 
takarít meg az energiaköltségeken

Célkitűzés

A John Lennon repülőtéren található Crowne Plaza 
Liverpool felújításával luxus és energiatakarékos szállodát 
alakítottak ki egy műemlék jellegű art deco épületben.

Költségmegtakarítás 
évente

£10K
MEGTAKARÍTÁS TONNA TÁMOGATÁS

A Centrica Business Solutions 
kedvezményes energiavásárlási programot 
működtet a szálloda számára, amely 
évente 10 000 font pénzügyi 
megtakarítást és 175 tonna szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését biztosítja, ami 58 
autó forgalomból való kivonásának felel 
meg.

A Centrica a szállodák számára egy 
mindenre kiterjedő "Premier Plus" 
karbantartási szerződést biztosított, amely 
tíz éven át éjjel-nappal tartó támogatást 
nyújt.
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