
Fenntartható hőtermelésre való áttérés 
rugalmas és költséghatékony hőszivattyúkkal.

A világ egyik vezető energetikai 
megoldásokat kínáló partnereként több mint 30 éves 
tapasztalattal rendelkezünk a helyszíni energetikai 
infrastruktúrák tervezése, finanszírozása, telepítése 
és üzemeltetése terén. 

Számos hőszivattyú típust kínálunk (levegő, talajhő, 
víz és hulladékhő), valamint kereskedelmi finanszírozást 
és karbantartást – ami az ügyfeleink igényeinek a 
legjobban megfelel.

Továbbfejlesztett hőszivattyús megoldások.

Energetikai adatok és 
elemzések felhasználása a 
megoldások megtakarítási 
értékének maximalizálása 
érdekében.

Dolgozzon együtt egy energetikai 
megoldásokat tervező, építő, 
üzemeltető és karbantartó 
piacvezető beszállítóval. 

Hozza ki a lehető legtöbbet a 
hőszivattyú teljesítményéből és 
élettartamából integrált szakértői 
üzemeltetési és karbantartási 
szolgáltatások igénybevételével.

Hozzáférés számos 
eszközfinanszírozási 
lehetőséghez az üzleti modell 
támogatása és a 
megtakarítások növelése 
érdekében.



Levegő
• Legalacsonyabb tőkeráfordítás és állami 

támogatásokra való jogosultság

• Egyszerű, méretezhető és telepíthető

• A hatékonyság hulladékhővel növelhető

• Lehetséges a terhelés áthelyezése és a 

DSR-szolgáltatások igénybevétele

Geotermikus
• Jelentősen megnövelt szezonális teljesítmény

• Kapcsolódó kibocsátások nagyobb mértékű 

csökkentése

• Szezonális kiegyenlítés földhurok segítségével

• Jobb cash flow és állami támogatásokra való 

jogosultság

Vizes
• Szezonális teljesítménye hasonló a 

geotermikushoz

• Kapcsolódó kibocsátások nagyobb mértékű 

csökkentése

• Alacsonyabb tőkeráfordítási és területi igény

• A vízforrás „ingyen” felhasználható hűtésre

Hulladékhő
• Nagyon magas szezonális hatásfokot lehet elérni

• A kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás csökkenése 

a legnagyobb mértékű

• 100 °C feletti hőmérséklet is elérhető
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Beruházási kockázat 
csökkentése bevált 
megoldásaink tervezése, 
telepítése és a rugalmas 
finanszírozási lehetőségek révén.

Miért a Centrica
Business Solutions 
Zrt.?

Lépjen kapcsolatba velünk, és megtudja, 

hogy a hőszivattyúk hogyan segíthetnek 

Önnek az energia fenntarthatóságának 

javításában: 

centricabusinesssolutions.HU@centrica.com

* geotermikus vagy levegős hőszivattyúk esetében

A hőszivattyúk alacsony 
vagy nulla szén-dioxid-
kibocsátású 
megoldásként 40 °C és 
100 °C között biztosítják a 
fűtést, és nincs közvetlen 
károsanyag-kibocsátást. 

Miért a hőszivattyú?

• Fenntartható hőtermeléssel a 

földgázhasználat kiváltható

• Az 1-es és 2-es hatókörű CO2-

kibocsátásról szóló jelentések 

elkészítése egyszerű

• Hatékony fűtés, átlagosan 

40–60%-os megtakarítással*

• Napenergiával párosítva 

szén-dioxid-semlegessé tehető 

az energiatermelés

• Egy megbízható rendszerrel a 

túlzott karbantartási igény 

elkerülhető

Kiváló szolgáltatások házon 
belüli mérnökökkel, speciális 
projektmenedzserekkel és a 
díjnyertes biztonsági programmal

További értékteremtés más 
technológiákkal integrálva (pl. 
CHP, DSR - keresletbefolyásolás).

Szakszervíz: távellenőrzés és 
szakképzett munkaerő 
segítségével végzett rendszeres 
és időszakos karbantartás és 
ellenőrzés.


