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1. Zastosowanie 

Magazyn energii przeznaczony jest do instalacji w sieci dystrybucyjnej nn, w szczególności w sieci z dużą 

ilością źródeł odnawialnych. Celem pracy magazynu jest poprawa jakości napięcia i stabilizacja sieci 

pozwalająca na ograniczenie wyłączeń instalacji prosumenckich, a przez to efektywniejsze wykorzystanie 

źródeł odnawialnych.  

Magazyn jest urządzeniem kompletnym, wyposażonym w zasobnik energii składający się z baterii 

elektrochemicznej wykonanej w technologii LFP, system zarządzania energią (EMS, ang. Energy 

Management System) razem z zabezpieczeniami sieciowymi (nadprądowym, nadnapięciowym, 

podnapięciowym i częstotliwościowym), system zdalnej komunikacji oraz system przeciwpożarowy. 

Konstrukcja magazynu oraz zastosowanie dwustopniowego, dwukierunkowego przekształtnika 

energoelektronicznego AC/DC/DC w topologii czterogałęziowej pozwalają na zapewnienie separacji 

galwanicznej między baterią a siecią oraz niezależne sterowanie mocą czynną i bierną dla każdej z faz 

napięcia zasilającego.  

2. Tryby pracy magazynu 

Magazyn energii zarządzany nadrzędnym sterownikiem EMS w zależności od aktualnych warunków, pracuje 

w jednym z poniższych trybów: 

▪ Symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PPE) przez 

przesyłanie mocy czynnej pomiędzy poszczególnymi fazami z ograniczeniem asymetrii mocy 

fazowych uzależnionym od pojemności obwodu DC przekształtnika AC/DC. 

▪ Stabilizacja napięć w PPE poprzez regulację mocy czynnej ładowania/rozładowania baterii 

niezależnie dla każdej z faz napięcia zasilającego. 

▪ Stabilizacja napięć poprzez regulację mocy biernej z ograniczeniem asymetrii po maksymalnym 

dopuszczalnym naładowaniu/rozładowaniu baterii. 

▪ W przypadku, gdy napięcia fazowe są w normie – utrzymywanie poziomu naładowania zasobnika w 

granicach zapewniających możliwość stabilizacji napięcia mocą czynną, potencjalnie zależnych od 

pory dnia (godziny).  

▪ Kompensację wyższych harmonicznych prądu z uwzględnieniem dodatkowego toru pomiarowego 

prądu. 

3. Budowa magazynu energii 

Standardowo komponenty magazynu są zainstalowane w kontenerze morskim (dziesięciostopowym o 

wymiarach zewnętrznych 3.0 m x 2.4 m x 2.6 m, lub większym w zależności od pojemności baterii). Możliwa 

jest również instalacja magazynu w kontenerze betonowym lub w przystosowanym do tego celu 

pomieszczeniu. Widok przykładowej realizacji magazynu w kontenerze morskim (dziesięciostopowym) o 

pojemności 138 kWh i mocy znamionowej 50 kVA przedstawiono na Rys. 1 – 3. 
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Rys. 1. Przykładowa realizacja magazynu energii                  Rys. 2. Przykładowa realizacja magazynu energii           

            w kontenerze morskim – widok z przodu                               w kontenerze morskim – widok lewego boku 

 

                           

 

 

Rys. 3. Przykładowa realizacja magazynu energii w kontenerze morskim – tył z punktem przyłączenia sieci 

elektroenergetycznej 
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4. Parametry magazynu energii 

     Tabela 1. Parametry techniczne urządzenia.  

 Parametr Wartość 

1. Dopuszczalny zakres pojemności baterii 50 - 250 kWh 

3. Zakres mocy znamionowej magazynu 50 - 250  kVA 

4. Napięcie zasilania 3 x 400 V 

5. Prąd znamionowy AC 75 - 365 A 

6. Zakres napięcia baterii 550 - 850 V 

7. Technologia bateryjna LiFePO4 lub LTO 

8. Typ przekształtnika AC/DC/DC, 4-gałęziowy 

9. Technologia tranzystorów mocy SiC (węglik krzemu) 

10. Sprawność przekształtnika  97,5% 

11. Separacja galwaniczna między siecią a baterią TAK 

12. Zabezpieczenia 

- nadprądowe 

- nadnapięciowe 

- podnapięciowe 

- częstotliwościowe 

13. Dodatkowe funkcjonalności 

- detekcja pracy wyspowej 

- kompensacja mocy biernej 

- kompensacja wyższych  

harmonicznych 

 

5. Opis urządzeń składających się na magazyn energii 

W skład magazynu, przedstawionego poglądowo na rys. 4. wchodzą następujące urządzenia oraz systemy: 

▪ Centrala sterująco-pomiarowa ze sterownikiem EMS oraz systemem komunikacji zdalnej 

▪ Zespół akumulatorów LiFePO4 lub LTO z systemem nadzoru BMS (Battery Management System) 

▪ Dwukierunkowy przekształtnik AC/DC/DC, czterogałęziowy serii BSI w wykonaniu szafowym 

▪ System przeciwpożarowy 

▪ System klimatyzacji 

▪ Gniazda potrzeb własnych 230 V, ogrzewanie (grzejnik elektryczny) i oświetlenie kontenera 
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Rys. 4. Przykładowa realizacja magazynu energii - widok wnętrza kontenera z modułem bateryjnym, przekształtnikiem 

sieciowym, systemem sterująco-pomiarowym EMS, systemem przeciwpożarowym oraz układem ogrzewania  

i klimatyzacji 

5.1. Zespół akumulatorów LiFePO4 z BMS 

Standardowo sekcja akumulatorowa składa się z modułów ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4). 

Ilość modułów odpowiada wybranej pojemności baterii. Pojedynczy moduł, o pojemności 100 Ah, składa się z 

12 ogniw połączonych szeregowo, w tym 2 równolegle w 1 szeregu – co daje łącznie 24 ogniwa na moduł. 

Wygląd przykładowego modułu, jak i kompletnego bloku bateryjnego dla jednej z realizacji przedstawiono na 

Rys. 5. i 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Moduł bateryjny – widok z boku                            Rys. 6. Moduł bateryjny – widok z przodu 
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5.2. Przekształtnik AC/DC/DC 

Przekształtnik dwukierunkowy serii BSI przeznaczony jest do współpracy z akumulatorowym zasobnikiem 

energii elektrycznej. Układ składa się z dwukierunkowego, czterogałęziowego przekształtnika AC/DC/DC 

wykorzystującego tranzystory mocy z węglika krzemu (SiC). Przekształtnik składa się z dwóch stopni 

przetwarzania energii: przekształtnika sieciowego AC/DC oraz bateryjnego DC/DC zapewniającego separację 

galwaniczną pomiędzy siecią a baterią poprzez wysokoczęstotliwościowy transformator (25 kHz) oraz 

regulację prądu ładowania/rozładowania baterii. Przekształtnik umożliwia sterowanie mocą czynną i bierną 

niezależnie dla każdej z faz napięcia zasilającego, w pełni kontrolowane ładowanie jak i rozładowanie baterii 

akumulatorów oraz dodatkowe funkcjonalności związane z poprawą jakości energii, takie jak kompensacja 

wyższych harmonicznych czy kompensacja mocy biernej. Widok szafy sterowniczej przekształtnika dla 

przykładowej realizacji przedstawiono na Rys. 7., natomiast jego podstawowe parametry zawarto w Tabeli 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Widok przekształtnika sieciowego serii BSI w zabudowie szafowej 

                 Tabela 2. Dane techniczne zastosowanego przekształtnika dwukierunkowego. 

Strona AC 

Napicie UAC 3 x 400 V 

Częstotliwość 50 Hz 

Prąd znamionowy Inc 75 .. 365 A 

Moc znamionowa 50 .. 250 kW / kVA 

Dynamika zmiany mocy > 50 kW / lOs 

Strona DC 

Napicie UDC 550 .. 850 VDC 

Maksymalny prąd ładowania do 360 ADC 

Maksymalny prąd rozładowania do 360 ADC 

Zabezpieczenie nadprądowe Typ  NH1  

Typ inwertera TWERD BSI1000 (możliwość równoległego łączenia modułów) 

Tryb pracy Dwukierunkowy: ładowanie, rozładowanie, On-grid 

Sterowanie Regulacja limitu napicia, prądu oraz limitu mocy po stronie DC 
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5.3. Centrala sterująco-pomiarowa ze sterownikiem EMS 

Centrala realizuje funkcjonalności związane ze sterowaniem pracą magazynu energii na podstawie 

zmierzonych, chwilowych wartości prądów i napięć po stronie sieci oraz aktualnych parametrów baterii 

odczytanych ze sterownika BMS, opcjonalnie dodatkowych danych pomiarowych udostępnionych przez 

operatora (pomiary w kilku punktach sieci), danych pogodowych lub danych historycznych. Sterownik EMS 

realizuje strategie sterowania baterią w zależności od wybranego trybu pracy i preferencji użytkownika. 

Domyślnie nadrzędnym parametrem pracy układu jest bezpieczeństwo pracy baterii oraz zapewnienie 

parametrów napięcia sieci.  

Widok centrali sterująco-pomiarowej przedstawiono na Rys. 8. Na froncie szafy znajduje się panel HMI, 

wyświetlacz sterownika microBEL_EMS, wyłącznik bezpieczeństwa oraz wyłącznik główny. 

  

Rys. 8. Widok centrali sterująco-pomiarowej ze sterownikiem EMS 

 
Oba wyświetlacze umożliwiają ręczne sterowanie magazynem energii oraz monitorowaniem stanu pracy 
całego układu, w tym parametrów pracy baterii i przekształtnika. Umożliwiają ręczny wybór trybu pracy czy 
podgląd błędów w każdym z urządzeń. Dodatkowo w szafie znajduje się człon pomiarowy pozwalający na 
analizę oraz nadzór parametrów sieci. Widok panelu operatora sterownik EMS przedstawiono na Rys. 9 i 10. 
Na Rys. 9. zaznaczono elementy aktywne sterownika umożliwiające sterowanie układem, natomiast na Rys. 
10. opisano podstawowe wyświetlane elementy.  



 
 
 

 
Magazyn energii dla sieci dystrybucyjnej – Opis techniczny  
Strona 10 z 12 

 
Rys. 9. Widok panelu operatora sterownika EMS 

Centrala sterująco-pomiarowa komunikuje się również z klimatyzatorem oraz stacją przeciwpożarową w celu 
rejestracji informacji o środowisku pracy magazynu, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo oraz wymagane 
warunki pracy zainstalowanych wewnątrz urządzeń elektrycznych. 
Zdalny dostęp diagnostyczny do magazynu energii realizowany jest przez dedykowany sterownik. Pozwala on 
na bieżąco analizować zbierane dane oraz dokonywać zdalnych zmian parametrów pracy urządzenia. 
 

 
                                         Rys. 10. Widok panelu operatora sterownika EMS 
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6. System EMS 

Sterownik EMS jest zabudowany w szafie kontrolno-pomiarowej firmy Apator. Sterownik jest modułem 

zarządzającym pracą przekształtnika i pośrednio zasobnika energii.  

Podstawowe funkcje sterownika: 

▪ Regulacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia tak, by nie przekroczyły zadanego poziomu górnego. 

Regulacja odbywa się poprzez nastawy mocy czynnej i biernej pobieranej z sieci lub oddawanej do sieci, 

przy czym do zapewnienia regulacji mocą czynną niezbędne jest wykorzystanie akumulatorowego 

zasobnika energii. 

▪ Symetryzacja napięć fazowych. System symetryzuje napięcia poprzez nastawę mocy czynnej o różnych 

znakach w poszczególnych fazach. W tym trybie moc czynna jest przesyłana pomiędzy fazami, bez 

angażowania zasobnika energii. 

Zastosowanie dedykowane dla magazynu energii algorytmu sterowania jest pożądane w sieciach z dużym udziałem 

prosumentów energii elektrycznej, w których generacja m.in. z paneli fotowoltaicznych może prowadzić do 

nadmiernego wzrostu napięcia, skutkującego sukcesywnym wyłączaniem się tych instalacji w wyniku zadziałania 

zabezpieczeń nadnapięciowych. Funkcja symetryzacji ma zastosowanie w sieciach, do których przyłączono dużą 

liczbę falowników jednofazowych bez równomiernego rozłożenia generowanej mocy pomiędzy fazami. 

Sterownik EMS ma również wbudowaną funkcję zdalnego przyłączania i odłączania magazynu od sieci oraz funkcje 

automatyki zabezpieczeniowej, w szczególności funkcje prądowe, napięciowe i częstotliwościowe. Dzięki temu 

możliwa jest realizacja automatycznego odłączenia magazynu od sieci po wystąpieniu zakłóceń po stronie sieci 

dystrybucyjnej, zgodnie z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

Sterownik mierzy bezpośrednio napięcia fazowe sieci nn oraz (poprzez przekładniki) prądy fazowe. Z tych pomiarów 

wyliczane są fazowe moce czynne i bierne. Dodatkowo sterownik mierzy częstotliwość sieci. 

Sterownik EMS zapewnia: 

▪ stabilizację napięć w sieci nn poprzez regulację mocy czynnej i biernej pobieranej lub oddawanej do sieci 

▪ symetryzację napięć fazowych poprzez regulację wartości i kierunku mocy czynnej w poszczególnych 

fazach 

▪ utrzymywanie poziomu naładowania magazynu energii w granicach pozwalających na zachowanie 

możliwości stabilizowania napięcia 

▪ okresowe doładowywanie konserwujące zasobnika energii w razie potrzeby 

▪ samoczynne odłączenie magazynu od sieci po wystąpieniu zakłóceń, w szczególności zaniku napięcia w 

sieci 

▪ samoczynne powtórne dołączanie magazynu do sieci po przywróceniu napięcia 

▪ ręczne dołączanie i odłączanie magazynu od sieci przez dyspozytora w OSD z poziomu systemu 

sterowania i nadzoru (SSiN) 

▪ dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe I> i I>> 

▪ dwustopniowe zabezpieczenie podnapięciowe zwłoczne U<, U<< 

▪ kontrolę stanu pracy magazynu energii i przekształtnika oraz raportowanie błędów i ostrzeżeń do OSD 

Dodatkowo sterownik jest wyposażony w funkcje zabezpieczeniowe nieużywane w standardowej konfiguracji 

(domyślnie odstawione). Pozwala również na zdalny dostęp i diagnostykę. 

Sterownik EMS umożliwia zintegrowanie z wybranym systemem zdalnego sterowania i nadzoru. Przesyła do niego 

informacje o zdarzeniach, takich jak: przyłączenie lub odłączenie magazynu, przekroczenie dozwolonych wartości 

napięć, zadziałania regulatora napięcia, zadziałania zabezpieczeń, wystąpienie alarmów, a także dane pomiarowe 

podstawowych wielkości elektrycznych, np. wartości skuteczne napięć fazowych, moce czynne i bierne, 

częstotliwość sieci, poziom naładowania magazynu. 

 

 

  



 
 
 

 
Magazyn energii dla sieci dystrybucyjnej – Opis techniczny  
Strona 12 z 12 

Ochrona środowiska 

Nie wyrzucać zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/ śmieciami.  

Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpadki w celu ich utylizacji.  

W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. 
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