
Avantatges del GNL

  Fins a un 35% d’estalvi davant d’altres 
combustibles.

  Sense inversions inicials1.

  Les emissions de CO2 són un 25% menors.

  Més rendiment dels equips.

  Un únic interlocutor per a la instal·lació,  
el manteniment i el subministrament.

  Major vida útil dels equips.  
Evita la corrosió.

Si estàs allunyat de la xarxa canalitzada, Naturgy t’ofereix la solució  
Opció GNL (Gas Natural Liquat), que et permet gaudir del gas natural  
a qualsevol lloc.
 
Mitjançant una gestió integral, Naturgy s’encarrega de tot: enginyeria, infraestructura de 
l’emmagatzematge, manteniment i subministrament de GNL garantit.
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  El GNL és gas natural que ha estat processat 
per ser transportat de forma líquida, i s’ha 
convertit en la millor alternativa per a empreses 
allunyades de la xarxa de distribució.

  Es transporta en camions cisterna, en unes 
condicions de pressió i temperatura (sobre  
els -160 ºC) que fan que el gas estigui en estat 
líquid (ocupant menys espai, fet que permet 
transportar-ne més quantitat).

  Un cop a la cisterna arriba a les instal·lacions 
del client, s’injecta al dipòsit en el mateix 
estat líquid; i per al seu ús final passa pels 
regasificadors, en els que el gas liquat guanya 
temperatura i pressió i es torna a transformar 
en gas.

  A continuació, entra a l’estació reguladora, 
on assoleix la pressió de subministrament 
adequada, i arriba al client, a través de la línia 
receptora, a punt per al seu consum en les 
mateixes condicions que el gas canalitzat.

  Podrà gaudir d’un combustible amb un alt 
poder calorífic i net, que no produeix residus  
ni emissions tan contaminants com el gasoil  
o altres gasos amb més carbonis.

  La telegestió online de Naturgy supervisa 
tot el procés, assegura el correcte 
funcionament del servei, i permet 
reaccionar en cas d’algun imprevist.

Control y telegestión

Per què contractar aquest servei  
amb Naturgy?
  Perquè comptaràs amb la confiança d’un expert en instal·lacions de GNL.

  Perquè l’execució de l’obra es farà amb total professionalitat  
i responsabilitat.

  Perquè tindràs la seguretat d’un subministrament continu a preus 
competitius.

A qui va adreçat?
Als clients que no tinguin accés a la xarxa canalitzada:

  Sector industrial.

  Sector terciari.

Demana’ns informació sense compromís

900 40 20 20
atencionsoluciones@naturgy.com

1  El Preu de l’Energia es revisa trimestralment d’acord amb el preu de referència del gas natural i el Preu del Transport es revisa anualment en funció de la variació del preu assenyalat per l’empresa transportista.

Abast del servei
Naturgy es fa càrrec de la gestió integral 
de les instal·lacions per assegurar el 
subministrament de gas natural.

 F ase de disseny

  Enginyeria de detall.

  Pla d’Emergència i coordinació  
de seguretat.

Fase de construcció

  Tramitació i legalitzacions.

  Inversions.

  Instal·lació i posada en marxa.

Fase d’explotació

  Gestió integral de l’operació de les 
instal·lacions.

  Transport i logística de subministrament 
del GNL.

  Assistència a les descàrregues.

  Manteniment preventiu i correctiu.

  Telegestió 24 h. 365 dies a l’any.

  Atenció personalitzada.

  Actualització de plans d’emergència  
cada 3 anys.

Naturgy ofereix

www.naturgy.es/opciongnl
www.empresaeficiente.com


