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PRZENIEŚMY SIĘ W PRZYSZŁOŚĆ…



KOSZT

Wysoki koszt urządzeń
- niedostępność

INFRASTRUKTURA

Brak infrastruktury dla
small business & 
customers

Wysoki koszt 
inwestycyjny i długie 
okresy zwrotu z
inwestycji

RYNEK

Rynek funkcjonuje w 
obszarze pilotaży i badań, 
rynek w fazie wczesnego 
rozwoju

POPYT & PODAŻ

Brak popytu = brak 
podaży 

Brak integratora

ZAPOTRZEBOWANIE

Zapewnienie wodoru pod 
rzeczywiste 
zapotrzebowanie

PROBLEM MAŁYCH PRODUCENTÓW 

ENERGII ODNAWIALNEJ
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EKOSYSTEM

Budowa ekosystemu 
dostawców i 
odbiorców rozliczenia

Integrator

DOSTĘPNOŚĆ

Zapewnienie dostępu 
do zasadniczych 
komponentów w tym 
generatorów wodoru

BUDOWA 
INFRASTRUKTURY

Zapewnienie finansowania 
budowy rozproszonej 
infrastruktury

CIĄGŁOŚĆ

Zapewnienie ciągłości 
pracy i dostępu do 
wodoru

NA ŻYCZENIE

Równoważenie popytu i 
podaży – wodór na 
życzenie

ROZWIĄZANIE
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Wodór zawsze po drodze, blisko Ciebie i tyle, ile potrzebujesz. 

HGaaS to przyszłość małych producentów odnawialnej energii elektrycznej, 

aby stać się producentami wodoru.

HGaaS jako integrator połączy każde źródło wodoru i odbiorców w jeden 

ekosystem. 
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Generator wodoru jako usługa HGaaS
Budowa fabryki modułowego, kompaktowego 
inteligentnego generatora wodoru

System zarządzania HGaaS
System informatyczny samouczący się wyposażony 
w sztuczną inteligencję - integrator

System/Model finansowania inwestycji HGaaS 
dla producentów OZE
Produkt finansowy

KLUCZOWE PRODUKTY PROGRAMU HGaaS
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Moc od 10KW do 1000KW

Budowa modułowa

Budowa kompaktowa zawierająca elektrolizer, stację 

uzdatniania wody, sprężakę, stację osuszania wodoru, 

zbiornik buforowy, dyspenser, układ automatyki i zdalnego 

monitoringu urządzenia. Wspólna rama nośna.

Prosta obsługa przez przeszkolonego użytkownika

Obsługa i monitorowanie urządzenia przez zdalne 

centrum serwisowe

Współpraca z dostawcami komponentów i 

podzespołów gotowych

Generator podaje informację w czasie rzeczywistym o podaży wodoru 

oraz o potencjalnej dostępności uwzględniając moc produkcyjną 

urządzenia oraz bieżące warunki eksploatacji (produkowane 

generatory mogą być sprzedawane bez tego wyposażenia do 

zastosowań indywidualnych).

GENERATOR WODORU HGaaS
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Bilansowanie popytu i podaży - żadna kropla wodoru 

nie może się zmarnować

W szczególnych przypadkach – wymuszenie 

tankowania na żądanie

Profilowanie zużycia wodoru w czasie – pory doby, dni tygodnia, 

miesiące z uwzględnieniem doświadczeń klientów, ich lokalizacji i 

zużycia jednostkowego pojazdu

Systemu zarządzania tankowaniem samochodów, 

transportu pasażerskiego i ciężarowego

Integracja z systemami zarządzania samochodem –

analiza zużycia wodoru, predykcja tankowania i trasy 

przejazdu, podpowiedź gdzie zatankować

Przewidywanie zużycia, popytu i podaży

SYSTEM ZARZĄDZANIA HGaaS
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Udostępnienie źródła finansowania  inwestycji 

w HGaaS przez producentów  OZE

Modelu biznesowy dla małych producentów 

OZE

SYSTEM/MODEL FINANSOWANIA INWESTYCJI HGaaS DLA PRODUCENTÓW OZE
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FUNKCJONALNOŚCI 

SYSTEMU

Znajdź dostępny 

wodór do Twojego

samochodu

Zarezerwuj wodór 

dla siebie na 30 

min

Mapa dostępności 

wodoru na Twojej

trasie

Rozliczanie zużycia 

energii i wodoru

Praca HGaaS z lokal-

nymi producentami

OZE (wiatr, PV)

Model płatności i 

przedpłat

Wykorzystanie AI 

do analizy podaży

i popytu

Równoważenie 

popytu i podaży
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Zatankuj wodór do 

Twojego 

samochodu



4,2 mln* 30 kg 3750*
Flota pojazdów drogowych 

napędzanych wodorem w Europie 

w 2030 roku

wodoru dziennie zużywa jeden 

autobus

Liczba stancji tankowania wodoru 

w Europie (ekwiwalent 1000kg na 

stację) w 2030 ROKU

100 MW+ 18 ton + 500+
HGaaS - planowana łączna moc 

elektryczna elektrolizerów małej 

mocy zainstalowana do 2030 roku

Przewidywana dzienna produkcja 

wodoru w 2030 roku 

Instalacji do produkcji wodoru do 

2030
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* Źródło: Hydrogen RoadMap Europe FCHJU



ROAD MAP

2010 - 2019 2020 2021 2022

PROGRAM 

HGaaS

R&D

SPÓŁKA 

CELOWA

KLASTER 

TECHNOLOGII 

WODOROWYCH

Pozyskanie kapitału na rozwój | EQUITY + Dotacje

Wdrożenia pilotażowe

Wdrożenia komercyjne z 

udziałem finansowania z UE
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Koncepcje +IP



WKRÓTCE…

Opowiemy jak przejść od węgla i gazu 

do wodoru 

w ogrzewaniu budynków
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Kontakt

www.hgaas.pl

powered by

Podłącz się 


