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Magazynowanie energii

 Baterie elektrochemiczne

 Akumulatory przepływowe

 Nadprzewodnikowe akumulatory indukcyjne

 Magazynowanie energii mechanicznej

 Instalacje gromadzące zprężone powietrze

 Produkcja syntetycznego paliwa P2G

 Magazynowanie ciepła i lodu



Typy baterii

Porównanie różnych typów baterii – baterie na bazie Niklu

 zastosowanie w przemyśle, transporcie kolejowym, samochodach elektrycznych 
(którymi były Baker eletric lub Detroit eletric)

 niska koncentracja energii na masę

 niska skuteczność cyklu ładowania i rozładowania

 wysoki poziom samorozładowania

 wysoka masa



Typy baterii

Porównanie różnych typów baterii – baterie na bazie ołowiu

 najczęściej stosowane baterie na świecie, wykorzystanie od domu po przemysł

 niska koncentracja energii na masę

 skuteczność cyklu ładowania i rozładowania bardzo zależy od głębokości rozładowania 
(w zakresie 50 do 95%)

 baterie nie mogą być długo zostawione rozładowane (dochodzi do niezwrotnego 
uszkodzenia)

 wysoka masa

 generuje wodór przy procesie ładowania

 żywotność zazwyczaj 3 do 10 lat według sposobu zastosowania, maks. 20 lat wyłącznie 
przy ogniwach specjalnych

 cykliczność baterii jest bardzo uzależniona od głębokości rozładowania (maks. 2500 
cykli przy ogniwach specjalnych)



Typy baterii

Porównanie różnych typów baterii – baterie na bazie Litu

 obecnie najbardziej stosowane baterie dla IT i elektroniki, samochodów 
elektronicznych, duży potencjał dla przemysłu i energetyki

 wysoka koncentracja energii na masę

 wysoka skuteczność cyklu ładowania i rozładowania

 niski poziom samorozładowania

 wysoka masa

 bateria jest całkowicie zamknięta, w normalnych warunkach nie generuje żadnych 
gazów przy procesie ładowania

 żywotność gwarantowana przez producenta to 10 lat, realna żywotność jest wyższa

 Baterie litowe dalej dzielimy według składu chemicznego elektrod na: LCO, LMO, NMC, 
LFP, NCA i LTO



 Możliwości wdrożenia/ zastosowania 
systemów bateryjnych

Gdzie wszędzie można BESS zastosować

Usługi pomocnicze 
sieci

PR, SR, MZ5, MZ15
Jednostki do 

dziesiątek MW

Rezerwowana 
pojemność, poprawa 

jakości energii 
elektrycznej
Jednostki do 

dziesiątek MW

Poprawa jakości 
energii elektrycznej

Setki kW do jednostek 
MW

Maks. własnego 
zużycia, back-up/ UPS

Jednostki do 
dziesiątek kW

Maks. własnego 
zużycia, back-up/ 

UPS, poprawa 
jakości energii 
elektrycznej

Dziesiątki kW do 
jednostek MW



1. Elektrownie

2. Ciepłownie

3. Producenci energii OZE

4. Fabryki

5. Biurowce i centra handlowe

6. Stacja ładowania pojazdów

7. Systemy wyspowe



1. Regulacja frekwencji

2. Regulacja napięcia

3. Ochrona przed blackautem

4. Ramping control

5. Capacity firming

6. Peak - Shaving



Zastosowanie w praktyce

Bateriowy kontener 1,3 MWh „ALL-IN-ONE”

1. Oddzielne przestrzenie
2. Baterie
3. Kable
4. System przeciwpożarowy
5. Ściany przeciwpożarowe
6. Software1.1



Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami:

LG – CHEM

POLYNTECH

SIEMENS

GOODWE

AEG

SOCOMEC



Energy Menegment System –EMS

1. Rozwiązanie na klucz

2. Różne mutacje językowe

3. Przejrzystość

4. Grafika na  życzenie

5. Szeroka oferta funkcji

6. Prosta obsługa

7. Wariabilność systemu



www.energon.cz

Dziękuję za uwagę.


