
Najbardziej naturalnym obszarem zastosowań magazynów 
energii są instalacje odnawialnych źródeł energii. Energia od-
nawialna cechuje się dużą zmiennością, zależna jest od pory 
dnia i warunków atmosferycznych. Stabilna i efektywna zmia-
na modelu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej opar-
tego o źródła odnawialne wymaga jej bezpiecznego gromadze-
nia i przechowywania. 

Rozwiązaniem jest magazyn energii wraz z dedykowanym sys-
temem sterowania i nadzoru przeznaczony do pracy w insta-
lacjach odnawialnych źródeł energii (farmy PV i turbiny wia-
trowe). 

Celem pracy magazynu jest gromadzenie energii w godzinach 
jej produkcji przez OZE i oddawanie do sieci (sprzedaż) w go-
dzinach zwiększonego zapotrzebowania oraz chwilowe stabi-
lizowanie generacji. 

Zastosowanie magazynu pozwala na skalowanie i stabilizację 
produkcji energii z OZE oraz zwiększenie produkcji bez zwięk-
szania mocy przyłączeniowej.

Magazyn energii może również świadczyć usługi związane ze 
stabilizacją parametrów pracy sieci elektroenergetycznej (sta-
bilizacja i symetryzacja napięć, kompensacja mocy biernej), co 
pozwala na ograniczenie włączeń i przestojów instalacji OZE 
spowodowanych wzrostem napięcia w sieci. 

Zalety magazynu energii dla instalacji OZE
 � Usprawnienie możliwości sterowania OZE, łatwiejsza 

integracja z systemem elektroenergetycznym, stabiliza-
cja pracy pojedynczych jednostek generacyjnych bazu-
jących na OZE

 � Agregacja energii odnawialnej pochodzącej ze źródeł o 
różnych profilach produkcyjnych (np. PV i el. wiatrowe) 
i przeciwdziałanie niepożądanym stanom dynamicznym 
(cable pooling)

 � Kompensacja nadwyżek i niedoborów energii produko-
wanej przez duże instalacje OZE (wsparcie lokalnych 
mikrosieci lub krajowych systemów elektroenergetycz-
nych oraz wsparcie dla rynku bilansującego)

 � Zwiększenie opłacalności instalacji - magazynowanie 
nadwyżek energii w celu odsprzedaży ich w najbardziej 
opłacalnym momencie, zwiększenie mocy instalacji bez 
zwiększania mocy przyłączeniowej

 � Świadczenie dodatkowych usług związanych ze stabili-
zacją parametrów sieci elektroenergetycznej

Magazyn wyposażony jest w dedykowany system sterowa-
nia i nadzoru umożliwiający efektywne wykorzystanie do-
stępnej energii, realizację różnych trybów pracy w zależno-
ści od przyjętych modeli finansowych, archiwizację i wizu-
alizację danych pomiarowych oraz integrację z zewnętrzny-
mi systemami sterowania i nadzoru.

System zarządzania energią (EMS)

dla instalacji OZE
Magazyn energii 
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Dane prezentowane w karcie są aktualne na dzień jej wydania. 
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszeń w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. 

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Opcjonalnie do zastosowania: 

EKTIN - cyfrowy system do nadzoru OZE 

System do nadzoru i zarządzania farmami fotowoltaicznymi 
i elektrowniami wiatrowymi. Zapewnia dostęp do szczegó-
łowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na stero-
wanie jej elementami. 

Wizualizacja i monitoring pracy magazynu energii 
W cyfrowym systemie nadzoru prezentowane są podstawo-
we parametry pracy magazynu energii: ilość wytworzonej przez 
źródła ener gii, pobranej z sieci, z OZE i magazynu energii. Infor-
macja o pod stawowych parametrach sieci, baterii i inwertera 
magazynu oraz stan jego naładowania.  

Parametry magazynu energii 

1 Zakres pojemności i mocy 
znamionowej magazynu

od 250 kWh do 10 MWh / 
od 250 kVA  do  10 MVA  

2 Napięcie zasilania 3 x 400 V / 3 x 800 V 
3 Zabudowa wolnostojąca - kontenerowa
4 Technologia bateryjna LiFePO4, NMC, przepływowe, hybrydowe
5 Separacja galwaniczna transformator AC

6 Funkcjonalności

 � realizacja NC RfG
 � peak-shaving, ładowanie magazynu w szczycie produkcji i oddawanie energii do sieci o innej porze
 � cable pooling (integracja różnych źródeł OZE)
 � praca wg scenariusza godzinowego, powiązanie z rynkiem energii, predykcja danych pogodowych
 � ograniczenie wymaganej mocy przyłączeniowej lub utrzymanie jej na dotychczasowym poziomie 

przy zwiększeniu mocy wytwórczej farmy – strażnik mocy
 � regulacja częstotliwości
 � poprawa jakości energii w sieci dystrybucyjnej (symetryzacja napięć, regulacja P i Q, kompensacja 

mocy biernej, kompensacja harmonicznych)


