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Program szkolenia specjalistów ds. kryzysowej (energetycznej) odporności 
elektroprosumenckiej JST (bezpieczeństwa transformacji energetycznej JST)

A. Blok tematów podstawowych

1. Transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

2. Analizator kryzysowej (energetycznej) odporności elektroprosumenckiej JST 

3. Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i ciepłownictwo komunalne w aspekcie transformacji 

TETIP do elektroprosumeryzmu

4. Inżynier transformacji TETIP(JST) dla sołectw i małych JST

5. Elektroprosumeryzm – unijne finansowanie i unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji 

– wyzwania 

6. Badania socjologiczne w obszarze transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

B. Blok produktów o przełomowym znaczeniu dla transformacji TETIP i dużym 

potencjale wdrożeniowym

7. Platforma techniczno-handlowa wirtualnego rynku energii elektrycznej

8. Produkty dla spółdzielni mieszkaniowych i sołectw przyłączonych do KSE za pomocą 

transformatorów SN/nN

9. (Modułowa) elektrownia biogazowa z modułem wytwórczym klasy 0,5/1 MW na rynku 

technicznym w osłonie kontrolnej JST 

10. Zasoby substratów biogazowych w gospodarce GOZ i technologie biogazowe na obszarach 

wiejskich



Co jest celem? 
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Co jest celem ?



Racjonalizacja rozwiązań
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Ranking obszarów elektroprosumeryzmu:

1. pasywizacja budownictwa,

2. elektryfikacja ciepłownictwa,

3. elektryfikacja transportu,

4. użytkowanie energii elektrycznej i elektrotechnologie 
w środowisku cyfrowym i gospodarki GOZ,

5. reelektryfikacja OZE.



Efektywność PC powietrze/woda w zależności od obciążenia
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Za mała moc – konieczne wspomaganie (grzałka o COP 1)

Taktowanie – praca z częstymi załączeniami i zatrzymaniami – mała sprawność, większe zużycie

Dlaczego ranking jest tak ważny

https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/


Poprawny dobór pomp ciepła - racjonalizacja
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Poprawnie dobrana moc Przewymiarowanie!!!

Udział dni o zakresie temperatur w całym sezonie grzewczym

Poprawnie dobrana moc – większość sezonu praca w zakresie najwyższej sprawności, grzałka włącza 
się sporadycznie

Przewymiarowanie – pomocnicze źródło nie włącza się nigdy, ale praca z niską sprawnością przez 
praktycznie cały rok

https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/


Rozwiązania wymienników ciepła
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Sondy Kolektory
Sondy 

współosiowe
Pale 

energetyczne

Wymagane miejsce bardzo mało            dużo                           bardzo mało           brak

Głębokość ułożenia 50-300 m                 ok 1,5 m                    10-50 m                  5-20 m

Montaż specjalistyczny        zwykły                       specjalistyczny      specjalistyczny

Przebudowa tak                            tak tak nie

SCOP 4-4,5                        3-3,5                           4-4,5                      4-4,5

Koszt ułożenia wysoki                     niski                            średnio-wysoki   bardzo niski

„Nowe” vs. „Stare”

https://www.viessmann.ovh/wp-content/uploads/T_2_SEO_K_Gnyra__Pompy_ciepla_cz1__16_11_2016.pdf
https://www.rehau.com/pl-pl/akademia-rehau


Wykres sprawności falowników
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http://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/instalacje-fotowoltaiczne/falowniki/

Racjonalizacja mocy – moc falownika mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanych PV (o 5 % do 60 %) 
zależna od usytuowania paneli 

Dla przewymiarowania około 20 % – studium przypadku

Chwilowa moc może być niższa w wybrane dni – strata wynosi około 1 % produkcji rocznej

W dłuższej perspektywie, uzysk energii większy, ze względu na wyższą sprawność falownika 
– praca z większą sprawnością średnio przez 1-2 godzin. Rocznie 3-4 % większa produkcja.

Degradacja paneli, mniejszy koszt inwestycyjny

Moc 2,5 kW

Generator wiatrowy

http://instsani.pl/technik-urzadzen-i-systemow-energetyki-odnawialnej/vademecum-energetyki-odnawialnej/energia-sloneczna/panele-fotowoltaiczne/instalacje-fotowoltaiczne/falowniki/


Modułowość
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Łatwość rozbudowy – rozbudowa w transformacji do elektroprosumeryzmu

Wyższa produkcja – 10-30 %

Wysoka niezawodność – średni czas między awariami >550 lat, roczny wskaźnik awaryjności < 0,18%, 
w kontekście planowanych napraw

https://www.hoymiles.com/pl-eu/


Instalacja hybrydowa czy klasyczna?
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Co wybrać gdy chcemy osiągnąć elektroprosumeryzm? 

Profil niezbilansowania
– falownik hybrydowy
– elektroprosument w tendencji

Profil niezbilansowania
– falownik klasyczny 

https://blog.memodo.pl/najlepszy-falownik-hybrydowy-do-instalacji-z-magazynem-energii/


Transformacja TETIP A→B z celem, ale respektując proces
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STAN A

https://www.pse.pl

https://bezel.com.pl

TRANSFORMACJA TETIP

STAN B

Bezpieczeństwo 

energetyczne
Sandboxy

Odporność 

elektroprosumencka 

(adekwatność dostaw)

https://www.pse.pl/
https://bezel.com.pl/

