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Primeri možnih izvedb AMBER

Kontejner 40 kVA

Kontejner 160 kVA

Prostor 40 kVA

Prostor 160 kVA

Kotirane dimenzije



Funkcionalnosti hranilnika

1. Integracija obnovljivih virov

Lastniki distribucijskih omrežij morajo pri priključitvi OVE 

skrbeti za zadostno zmogljivost omrežja. AMBER v tem 
primeru predstavlja alternativo prenovi infrastrukture in 
zmanjša potencialno velik strošek investitorja. Poveča se 

tudi stabilnost lokalnega omrežja z velikim številom OVE, 

hkrati pa shrani presežek proizvedene energije.

 

2. Rezanje konic in izravnava obremenitve
 

Rezanje konic zmanjšuje zahtevano dobavo moči, ko je 
omrežje preveč obremenjeno. Z naprednim krmilnim 

sistemom nastavimo dnevni profil moči. Na podlagi tega 

baterijski hranilnik oddaja ali shranjuje električno energijo.

 

Izravnava obremenitve je vrsta rezanja konic, ki aktivno 

spremlja in uravnava konstantno obremenitev omrežja 

brez sprememb na napajalni strani omrežja. Profil moči 

porabnika je vedno enak, le da razliko moči dobavi 

hranilnik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ostale funkcionalnosti

- kompenzacija jalove moči,

- kompenzacija harmonikov,

- podpora delovanju mikro omrežij,

- storitev prožnosti v distribucijskih omrežjih.

AMBER se dimenzionira glede na izbrano/zahtevano 

aplikacijo, izbran sistem pa omogoča enostavno integracijo 

v omrežje.

Tehnične zahteve sistema

AMBER mora biti dimenzioniran glede na namen 
uporabe. To določa avtonomijo in zmogljivost baterijske 
enote. Moč pretvornika je določena iz praznilne in polnilne 

karakteristike baterije (0,5 C polnjenje / 1 C praznjenje). 

 

 

Tehnični opis sistema

AMBER z svojim pretvorniškim sistemom omogoča 

enostavno integracijo v omrežje, modularna izvedba pa 

preprosto širitev in povečanje moči sistema v prihodnosti.

Pretvornik in BMS (sistem za upravljanje z baterijo) zaradi 

varnosti delovanja uporabljata enak komunikacijski 

protokol in komunicirata neposredno glede stanja baterije.

1. Baterija

Sestavni del baterijskega dela je Rack enota LiFePO4 

proizvajalca TAB.

 
 

Prednosti LiFePO4

Visoka temperaturna odpornost, dobra požarna varnost 

(thermal runaway nad 250 °C). Veliko število ciklov – nad 

2000 ciklov pri 80 % DoD, dolga življenjska doba, pričakovana 

življenjska doba od 7 do 10 let. Dobro razmerje moč/

zmogljivost (0,5 C polnjenje / 1 C praznjenje). Baterija 

ne potrebuje vzdrževanja. Veliko temperaturno območje 

delovanja (polnjenje od 0 °C do +40 °C, praznjenje od -20 °C 

do +45 °C).

2. Pretvornik

Pretvorniški sistem je modularne izvedbe, moč posameznega 
modula je 20 kVA. Nadzorna enota skrbi za pravilno delovanje 

sistema skupaj z BMS sistemom baterije preko komunikacije 
CAN/RS485. Na eno nadzorno enoto se lahko poveže največ 
32 modulov, kar pomeni maksimalno moč sistema 640 kVA.

Pretvornik ima 3 vhode/ izhode: ACIN (mrežni vhod), DC 
(baterijski vhod) in ACOUT. ACOUT se uporablja v primeru, 

ko ima uporabnik nujne porabnike.

1. Primer 
Rezanje konic in izravnava obremenitve na 
nivoju končnega uporabnika

Sistem je zasnovan iz baterijskih modulov s sistemom 

za upravljanje z baterijo (BMS), pretvorniških modulov, 

ločilnega mesta z dvosmernim tarifnim števcem ter 

naprednim krmilnim sistemom. Povezan je direktno na NN 

stikalni blok.

2. Primer 
Rezanje konic in izravnava obremenitve na 
nivoju distribucije

Sistem je zasnovan iz baterijskih modulov s sistemom 

za upravljanje z baterijo (BMS), pretvorniških modulov, 

ločilnega mesta z dvosmernim tarifnim števcem ter 

naprednim krmilnim sistemom. Povezan je preko 

transformatorja s transformacijo NN/SN neposredno na 

SN stikalni blok (SN celico).

Modularni baterijski hranilnik električne energije AMBER 
je zasnovan na najnovejši tehnologiji baterij, sistema za 
upravljanje z baterijo (BMS), pretvornikov in naprednim 
krmilnim sistemom, ki podpira učinkovito obratovanje 
OVE, distribucijskega omrežja, industrijskih porabnikov 
in mikro omrežij, lahko je tudi podpora pri regulaciji 
frekvence in napetosti oz. kvaliteti električne energije. 
 

Je zelo prilagodljiv s stališča uporabe in enostaven 

za izgradnjo zaradi modularnega sistema baterij in 

pretvornikov, zato se ga v veliki meri želi vključiti v podporo 

elektroenergetskemu sistemu.

Obseg ponudbe izdelka/storitve AMBER:
- preverjanje energetskega profila/topologije naročnika,

- določitev in izračun letnih prihrankov,

- dimenzioniranje (optimizacija, projektiranje …) 

  AMBER sistema glede na potrebe naročnika,

- modeliranje, izgradnja in optimizacija AMBER na ravni  

  proizvajalca,

- integracija sistema AMBER v obstoječi sistem naročnika,

- šolanje naročnika,

- preventivno vzdrževanje.

AMBER rešuje problem stabilnosti mreže ter predstavlja 
rešitev za mikro omrežja, kjer se pojavlja vedno večja 
zahteva po baterijskih hranilnikih.

Glavna prednost je hitra odzivnost (v velikosti nekaj ms) 

in zelo prilagodljiva moč, ki jo hranilnik lahko oddaja ali 

sprejema, ter večji izkoristek obnovljivih virov energije 

(OVE). Njegova kompaktna baterija LiFePO4 omogoča 

dinamično delovanje ter omogoča hitro polnjenje in 

praznjenje.

AMBER omogoča enostavno povezavo na nivoju distribucije 

ali nižje (v bližini končnih porabnikov). IZRAVNAVA OBREMENITVE

REZANJE KONIC Splošno
Izkoristek 96 % (pri 45 % bremenu)
Pogoji delovanja IP21
Nadmorska višina 1500 m
Temperatura okolice -10 do 40 °C
Zakasnitev vklopa DA
AC vhod
Moč P 20 kVA / 20 kW / dvosmerno
Nazivna napetost 3x380 V/400 V/415 V
Razpon napetosti 150 VAC do 275 VAC proti N
Faktor moči (o) Manj kot 99 %
Frekvenca 50 ali 60 Hz
DC baterijski vhod
Moč P 20 kW / dvosmerno
Nazivna napetost -204 VDC / 0 VDC / -204 VDC
Razpon napetosti -245 VDC / 0 VDC / -245 VDC
Nazivni tok 52 A
Maksimalni tok (5s) 67 A

LiFePO4 200Ah Rack
Kapaciteta 200 Ah
Energija 10.2 kWh
Upornost Manj kot 40 mΩ
Polnilna napetost 58.4 V
Vzdrževalna napetost 53.6 V
Polnilni tok 100 A
Praznilni tok 200 A
Temp. okolice (med delovanjem) 0 do 40 °C
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3. Primer 
Integracija z OVE

Sistem je zasnovan iz baterijskih modulov s sistemom 

za upravljanje z baterijo (BMS), pretvorniških modulov, 

ločilnega mesta z dvosmernim tarifnim števcem ter 

naprednim krmilnim sistemom. Povezan je skupaj 

z obnovljivimi viri energije (sončna elektrarna, vetrna 

elektrarna, kogeneracija) v lokalno elektroenergetsko 

infrastrukturo.
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Čas

Moč

Polnjenje
Izhod iz omrežja

Praznjenje

Čas

Dejanska
porabaVršna

poraba

Povprečna
poraba

Praznenje HEE

Polnjenje HEE


