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MAGAZYNOWANIE ENERGII

Zachcianka, potrzeba,
czy może konieczność?



Trendy w Energetyce 

 Rozwój OZE

Wzrost udziału energii z 

OZE w finalnym zużyciu. 

Polska w 2020r 

zobowiązana prawem 

UE  do 15% udziału 

energii z OZE w 

całkowitym zużyciu



Trendy w Energetyce 

 Elektro-mobilność 

Profil obciążenia ładowarki samochodowej

Źródło: National Household Travel Survey



Rozwój OZE i potrzeba integracji 
tych źródeł w systemie

Rozwój elektromobilności

Potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii

Wiatr i PV - niestabilny profil 
wytwarzania

Ładowanie samochodów -
wzrost chwilowego 

zapotrzebowania na moc

Potrzeba rozwoju magazynowania energii

Potrzeby rynku determinujące rozwój 
magazynowania energii



Źródło: Navigant Research

Rozwój instalacji magazynowania na świecie



Aktualnie największy bateryjny magazyn energii na świecie 

(TESLA, baterie litowo-jonowe):

• 12.2017 r. (budowa < 100 dni)

• Australia Południowa (Hornsdale Power Reserve)

• 100 MW / 129 MWh

• Szacowane nakłady inwestycyjne: 32,25 mln USD / 100 

mln PLN (ok. 0,95 mln PLN / MWh)

• Szacowany zysk ok. 0,8 mln USD (3 mln PLN)

w ciągu pierwszych 6 tygodni (absorbcja nadmiaru 

energii, sprzedaż w godzinach szczytu)

Rozwój instalacji magazynowania na świecie

Źródło: własne rozpoznanie rynkowe



Magazynowanie oparte o baterie litowo-jonowe w Polsce

Źródło: własne rozpoznanie rynkowe

Aktualny, szacunkowy 

koszt magazynu Li-Ion:

od ~ 4 tys. 

PLN/kWh

Rosnące zainteresowanie,
nie tylko ze strony OSD

Moc: 0,75 MW

Pojemność: 1,5 MWh

Puck - 09.2016

Qumak + konsorcjum

Moc: 6 MW

Pojemność: 27 MWh

Bystra – 2019

Energa, Hitachi, PSE

Moc: 30 kW

Pojemność: 36 kWh

Warszawa - 10.2016

Innogy, Impact

Moc: 2 MW

Pojemność: 0,5 MWh

Cieszanowice - 2019

TAURON, Leclanché

Moc: 5,5 MW

Pojemność: 1,2 MWh

2019 / 2020

PKP Energetyka

Moc: do 20 MW

Pojemność: 80 MWh

2019 / 2020

PGE – dialogi techniczne



Klienci docelowi i wiodące zastosowania

• Zakłady energetyczne – stabilizacja 

parametrów sieci, wygładzanie krzywej przebiegu 

obciążenia dobowego;

• Zakłady komunikacji miejskiej –

infrastruktura zasilania autobusów elektrycznych;

• Stacje paliw – ładowanie samochodów 

elektrycznych, potrzeby własne;



Klienci docelowi i wiodące zastosowania

• Zakłady przemysłowe – bezpieczeństwo 

procesów produkcyjnych, gwarancja ciągłości 

dostaw energii, wspomaganie agregatów 

prądotwórczych.

• Budownictwo kubaturowe (galerie handlowe, 

szpitale, hotele, sieci handlowe np. IKEA, LIDL, 

samorządy lokalne, klastry energii –

potrzeby własne, obniżenie kosztów zużytej 

energii, pewność zasilania, ładowanie pojazdów 

osobowych i autobusów.



Urzeczywistniamy obietnice



Urzeczywistniamy obietnice

• Pierwsze w Polsce połączenie 

funkcjonalności stacji dystrybucyjnej

z magazynem energii, źródłami OZE oraz 

ładowarką pojazdów elektrycznych, 

zarządzane jednym systemem  SCADA

• Stacja zaprojektowana i wyprodukowana

i uruchomiona od podstaw przez naszych 

inżynierów

• W pełni funkcjonalny system, na bieżąco 

testowany i udoskonalany. Nie jest to tylko 

obiekt badawczy



Wszystko
w jednym



W pełni funkcjonalna 
instalacja badawcza 

na terenie ZPUE

Pracujące od kilku miesięcy

Możliwość demonstracji 
działania

dla zainteresowanych 
podmiotów

SPS 001



Przykładowe parametry modułu 6,1x3,0m



Schemat blokowy



Schemat 
elektryczny



• Technologia Li-Ion

• Integralny system BMS

• Żywotność do 5000 cykli pełnego 

ładowania/rozładowania

• Napięcie maksymalne 750V

• Prąd rozładowania 2,5C 

• Pojemność pojedynczego

modułu 62,3kWh 

• Montaż w części podziemnej stacji –

stabilne warunki temperaturowe

Magazyn energii



• Dwukierunkowy tryb pracy ładowanie oraz 

rozładowanie

• Możliwość pracy typu on-grid oraz off-grid z 

niezależną regulacją każdej z faz napięcia AC 

• Regulacja limitu napięcia, prądu oraz mocy

• Regulacja współczynnik mocy: -0,99 ÷ +0,99

• Zabezpieczenia prądowe i napięciowe

• Moc – 100 kW lub wielokrotność

Inwerter dwukierunkowy



• Moc - 2x40 kW lub 1x80 kW (lub wielokrotność)

• Napięcie wyjściowe - 2 x 50-500 VDC 

• Obsługuje standardy CCS Typ 2 oraz CHAdeMO

• Współpraca z dwoma terminalami ładowania DC

• Pełna kontrola / zarządzanie poprzez protokół 

OCPP 1.6 lub MODMUS TCP

• Zdalne zarządzanie mocą np. w sytuacjach 

ograniczeń dostaw energii

• Zabudowa wewnątrz obudowy betonowej -

gwarancją dodatkowej ochrona przed czynnikami 

zewnętrznymi oraz aktami wandalizmu.

Ładowarka DC



• Nowoczesny design

• Ładowanie AC typ 2 do 43 kW, 

kompatybilne z CCS Typ 2

• Ładowanie DC - CCS Typ 2 lub 

CHADEMO do 50 kW

• Ekran wizualizujący pracę 

ładowarki

• Intuicyjna, bezpieczna obsługa

Ładowarka AC / Terminal ładowania DC



I - Zasilanie z sieci dystrybucyjnej / generacja z OZE / doładowywanie magazynu energii z OZE

Przykładowe tryby pracy



III – „on grid” oddawanie energii do sieci dystrybucyjnej / ładowanie pojazdów EV z magazynu energii / OZE

Przykładowe tryby pracy



IV – „off grid” brak zasilania z sieci dystrybucyjnej / Zasilanie odbiorów z magazynu energii lub źródeł OZE

Przykładowe tryby pracy



SCADA SPS – Zarządzanie, wizualizacja



SCADA SPS – Zarządzanie, wizualizacja



SCADA SPS – Zarządzanie, wizualizacja



Modułowość / Skalowalność

• Modułowa, skalowalna i elastyczna konfiguracja pozwala na optymalny dobór 

funkcjonalności stacji SPS do indywidualnych wymagań klienta

• Dwupoziomowa konstrukcja – minimalizacja zapotrzebowania miejsca zabudowy

I - Wersja   FULL SPS II - Wersja   MINI SPS III - Wersja   MAGAZYN ENERGII / RETROFIT
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Nowoczesny design umożliwiający 

adaptacji stacji do warunków 

architektonicznych w miejscu

jej instalowania.

Modułowość / Skalowalność



Wspomaganie pracy systemu elektroenergetycznego

• Regulacja mocy – łagodzenie fluktuacji częstotliwości

• Likwidacja występujących przeciążeń w sieci

• Możliwość przyłączenia większej ilości OZE

• Zwiększenie zdolności regulacyjnych systemu 

Aspekty społeczne

• Zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w bilansie 

energetycznym kraju

• Zmniejszenie wskaźnika emisji CO2

Korzyści



Badania i certyfikaty:

• Certyfikaty dostawców komponentów tj.: akumulatory,

inwerter dwukierunkowy, ładowarka pojazdów EV;

• Certyfikat zbiorczy ZPUE na stacje transformatorową

łącznie z elementami wyposażenia (rozdzielnice SN i nN).

Patenty i zastrzeżenia:

• Zgłoszenie patentowe.

• Zastrzeżenie znaku towarowego SPS Smart Power Station (logo) oraz  

koncepcji wzornictwa (projekt użytkowy)

SPS – Certyfikaty / Patenty



Dziękuję za uwagę

PMM Artur Koziński
e-mail: artur.kozinski@zpue.pl

tel. 572 572 412
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