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De kracht van energieopslag

Veerkracht verbeteren
Met energieopslag houdt u uw 
bedrijf altijd draaiende doordat het 
risico van verstoring weg is en de 
continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten 
gegarandeerd 

Prestaties verbeteren
Met energieopslag kunt u lokaal 
energie opwekken en kosten  
verlagen  

Groei stimuleren
Met energieopslag maximaliseert u uw 
winst door het teveel aan opgewekte 
energie te verkopen
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Het loont de moeite om uw  
bedrijf te beschermen 
De manier waarop energie wordt 
betrokken, opgewekt en aan bedrijven 
geleverd, verandert. Vanwege de almaar 
toenemende vraag, de stijgende kosten, 
de voortdurende druk op het net en strikte 
emissiedoelstellingen moeten bedrijven 
slimmer handelen en op zoek gaan naar 
alternatieve energiebronnen. 

Veel bedrijven maken inmiddels gebruik 
van duurzame energiebronnen, maar het 
probleem van een onregelmatige levering 
blijft. Daarom is het van essentieel belang 
dat bedrijven de opgewekte energie 
kunnen opslaan. Dankzij de ontwikkeling 
van goedkopere opslagtechnologieën met 
een langere levensduur zijn accu's nu een 
rendabele en effectieve optie. 

Accu's zijn dusdanig verbeterd dat 
moderne opslagsystemen met lithium-
ionaccu's gedurende langere perioden 
voldoende energie kunnen leveren aan 
gebouwen en voertuigen. Ze kunnen zelfs 
helpen om het net te regenereren door 
een teveel aan energie terug te leveren. 
De accusystemen van Centrica Business 
Solutions zijn volledig schaalbaar, 
kunnen worden opgeladen via duurzame 
energiebronnen of het net, en bieden uw 
bedrijf een aantal financiële, operationele 
en milieuvoordelen. 
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Energie uit een nieuwe generatie 
accu's 
Nog nooit was accutechnologie efficiënter of krachtiger dan de 
huidige technologie. Accusystemen zijn volledig schaalbaar, kunnen 
worden opgeladen via een willekeurige energiebron, waaronder 
het net, zonne- en windenergie, warmte-krachtkoppelingsystemen 
(wkk) en meer.  Ook bieden ze uw bedrijf een aantal financiële, 
operationele en milieuvoordelen.

1. Energie waar u op kunt vertrouwen

• Bij een netstoring worden uw bedrijfsactiviteiten niet verstoord

• Accu's werken in combinatie met lokale opwekking

• Flexibele opslagsystemen die aansluiten op de grootte van uw 
bedrijf

• U krijgt garantie op de accu's

2. Laden, hergebruiken

• Accu's slaan overtollige energie op 

• Accu's worden opgeladen tijdens perioden met lage vraag, tijdens 
daluren 

• Accu's leveren energie wanneer de kosten het hoogst zijn 
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Waarom zou u kiezen voor accu's van 
Centrica Business Solutions?
We werken gedurende het hele project met u samen: vanaf het 
eerste bezoek aan uw locatie, tot het ontwerpen, installeren en 
onderhouden van uw installatie. We streven ernaar om de beste 
accuoplossing voor uw bedrijf te ontwikkelen. Hiermee bedoelen 
we een oplossing waarmee u uw besparingen en efficiency kunt 
maximaliseren. We laten zien welke besparingen u binnen uw 
bedrijf kunt behalen en bieden flexibele betalingsmogelijkheden 
voor al onze systemen. Gedurende het gehele project kunt u 
uiteraard vertrouwen op Centrica's uitgebreide ervaring en kennis 
van de energiesector.

3. Geld besparen en verdienen

• Lever overtollige energie terug aan het net via een 
vraagresponsprogramma  

• Verkoop overtollige energie aan de kortetermijn-energiemarkt

4. Eenvoudiger voldoen aan emissiedoelstellingen

• Accu's bieden een emissievrije oplossing waarmee u zelf 
duurzame energie aan het net kunt leveren

Wilt u meer weten?
Energieopslag betekent het genereren van nieuwe mogelijkheden voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
centricabusinesssolutions.nl
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