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Najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny 

środowisku magazyn energii elektrycznej

 Niezawodne

 Niepalne
 Duża tolerancja 

na temperaturę
 Nietoksyczne

 Niewybuchowe

 Bezobsługowe

 Łatwy transport, brak ADR
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Obecne rozwiązania w zakresie 
magazynowania energii

 Nieprzyjazne środowisku substancje niebezpieczne

 Ołowiane akumulatory kwasowe

 Ograniczona liczba cykli ładowania

 Wysokie koszty utrzymania

 Krótki czas pracy = drogie
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BlueSky Energy
 Koncentruje się na rozwiązaniach bezpiecznych i przyjaznych 

dla środowiska

 Specjalizuje się w magazynach energii

 Austriacka firma z lokalnym zapleczem inżynieryjnym

 Rozwiązania plug & play oraz partner serwisowy (planowanie, 
wykonanie, konserwacja i wparcie serwisowe)

 Współpraca z wiodącymi partnerami branżowymi 
oraz uniwersytetami



Najbezpieczniejszy i najbardziej

przyjazny dla środowiska

system magazynowania energii 
elektrycznej.
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Technologia słonej wody: 
Zainstalowana w kilkunastu tysiącach jednostek na całym 

świecie.

GREENROCK jest pierwszym systemem plug&play

w technologii słonowodnej jako jeden

system magazynowania energii.
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Baterie w technologii słonej wody 
be on the safe side



2,5kWh pojemności

C-Rate do C0,5
najlepszy stosunek to C0,2

Możliwe głębokie rozładowanie

140kg @ 313x329x960mm

3500 cycles @ 100%DOD

5000 cycles @ 80%DOD
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Baterie w technologii słonej wody 
be on the safe side
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Skalowalny od 2 kWh do kilkuset kWh

Rozwiązania rynkowe:

 Systemy zasilania awaryjnego dla telekomunikacji

 Rozwiązania off-grid np. oświetlenie uliczne

 Bilansowanie mocy dla OZE

 Magazyny dla przedsiębiorstw wykorzystujących PV



GREENROCK – rozwiązania domowe
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GREENROCK – rozwiązania 

przemysłowe
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GREENROCK – rozwiązania 

przemysłowe



13

30kWh 

30kWh 30kWh 30kWh 

30kWh 30kWh 

GREENROCK – rozwiązania 

przemysłowe



Kontroluj własne zużycie
Kontrola klimatyzacji

WLAN – dostęp do sieci

Kontrola pomp ciepła

Kontrola stacji ładowania E-Mobility

Pełna analiza danych
Współpraca z różnymi źródłami:

PV, wiatr, woda, biomasa, generatory zasilania 

awaryjnego
Możliwość programowania według wymagań klienta
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System zarządzania energią
makes energy visible



Modułowy system
plug & play

 Otwarta architektura danych

 Współpraca z generatorem diesla

 Współpraca z PV

 Współpraca z turbinami 

wiatrowymi

 Współpraca z turbinami wodnymi

 System zarządzania energią
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Najbezpieczniejszy i najbardziej 

przyjazny środowisku magazyn 

energii elektrycznej
 Niepalny, nietrujący, niewybuchowy

 Brak materiałów niebezpiecznych

 Bezobsługowy

 Tryb wyspowy/zasilanie awaryjne

 Prosty i szybki w instalacji

 Łatwy w obsłudze

16



Case study telekomunikacja
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 32 kWh współpracujące z 

siecią, magazyn energii 

słonecznej i zasilanie 

awaryjne

 13.6 kWh zasilanie awaryjne

Saltwater



Case study off-grid oświetlenie LED 1/2
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 1.5+ MWh baterii zasilających 700+ LED



Case study off-grid oświetlenie LED 2/2
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 Baterie zainstalowane na 
każdym słupie 

oświetleniowym.

 System nie wymagający 

zasilania dodatkowego.

 Szacuje się, że 14 000 

rowerzystów korzysta z 

obiektu w godzinach 

nocnych.

Salt water
battery



Case study zasilanie willi 1/2
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SALT WATER BATTERY STORAGE

 Off-grid 55 kWh PV + magazyn energii

 Wykonane jako microgrid

 Willa wybudowana w rezerwacie przyrody



Case study zasilanie willi 2/2
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 Redukcja zużycia oleju 

napędowego

 Zwiększenie zużycia energii z 

PV

 Wentylatory, oświetlenie 

LED, automatyczne rolety, 

lodówki, ekspres do kawy, 

pompy do basenu, hydrofor, 
w pełni wyposażona kuchnia

Saltwater



Case study microgrid 1/2
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 1 MWh off-grid

 Zapewnienie w 100% energii 
odnawialnej dużej rezydencji na 

chronionym wybrzeżu



Case study micro grid 2/2
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 Baterie zastąpiły 

generator

 Pojemność zapewnia 

3 dni autonomii

Saltwater



Case study magazynowanie energii w celu 

optymalizacji PV 1/2
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 72 kWh

 System magazynowania energii z PV w celu 
osiągnięcia samowystarczalności energetycznej



Case study magazynowanie energii w celu 

optymalizacji PV 2/2
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GREENROCK Battery

Charge Controller PV Modules

Consumer

Battery
Inverter

PV Modules

PV Inverter

Grid

System Overview

Battery
36 Stacks GREENROCK 
Saltwater Storage each 
with 2kWh

Solar Charge Controller
Smart Solar charge 
controller for 20 kWp DC 
connected PV-system

Photovoltaic
31 kWp AC connected PV -
system

PV Inverter
SMA, Kostal und Kaco

 Znaczne obniżenie rachunków za 

energię – do 97%

 Instalacja w istniejącym budynku, 

brak kosztów / zmian

 Technologia bezobsługowa jest 
bezpieczna dla środowiska i zwierząt 

(gospodarskich)

 Funkcja zasilania awaryjnego oraz 

pracy wyspowej
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Referencje
1,25MWh 



Porównanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i 

słonowodnych
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