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Akkumulátoros tárolás
Felmérés

NDA

1. Adatgyűjtés
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Számítógépes analízis, félórás energiaadat-modellezés, potenciális
lehetőségek meghatározása.

2. Első látogatás a telephelyen

Amennyiben az szükséges, a megvalósíthatóságot
fogjuk ellenőrizni.
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3. Lehetőségek értékelése

Az energiafogyasztás elemzése, bejárásos
helyszíni szemle (szükség szerint) és a
telephelyre vonatkozó követelményeknek
és korlátozásoknak leginkább megfelelő
DE projekt létrehozása.
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4. A vállalkozás legfelső
szintű vezetésének
készülő javaslat

Egy, a vállalat legfelső szintű
vezetésének szánt javaslat elkészítése,
amely tartalmazza a telephely-/ügyfélspecifikusan létrehozott projektet és a
várható bevételeket.
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PDA

A megoldás
megtervezése és
kidolgozása
5. Alkalmazásterv
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Értékelés annak megállapítására, hogy a
potenciális helyszín alkalmas-e akkumulátoros
tárolórendszer létesítésére. Általánosságban
értékeljük a rendszer lábnyomát, magasságát,
zajkibocsátását és a közelben levő lakott
területektől való távolságát.

7. Helyszíni szemle
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8. Részletes mechanikai és
szerkezeti tervjavaslat

6. G83/G59 jelentkezés
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A rendszer a hálózati csatlakozás létrehozását az elosztóhálózat üzemeltetőjének (DNO) engedélyéhez köti. Ehhez
egy hivatalos jelentkezési folyamaton
kell átmenni, amelynek első lépése egy
ENA jelentkezési lap kitöltése a rendszer
specifikációinak részletezésével.

A telephelyi korlátok, akadályok
és a területet érintő általános
problémák feltárása. A telephely
méreteinek felvétele a részletes
tervezés fázisában és a villamos
csatlakozás helyének ellenőrzése.

A telephely részletes elrendezését
tartalmazó terv, amely a berendezések,
azaz a transzformátor alállomás,
akkumulátor, inverter stb. síkbeli nézetét
mutatja, a csatlakozópontokkal,
kábelelvezetésekkel és szükség szerint
árkokkal.
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8. Részletes elektromos
terv javaslat
A villamos komponensek
csatlakozásait, a kábelek és az
elektromos védelem méretéhez
szükséges számításokat tartalmazó
elméleti kapcsolási rajz.

Szerződés

Bevezetés
9. Kiegészítő helyszíni
szemle
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10. Tervmódosítások
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A telephelyi szemle alkalmával készült
új mérések alkalmazása. A végleges
tervrajzok elkészítése.

Akkor kerül rá sor, ha az első szemle
alkalmával korlátozott volt a bejárás
lehetősége. További mérések végzése
és a csatlakozási pontnál elérhető
kapacitás ellenőrzése.

12. Elektromos szerelés

11. Magasépítési munkák
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A telephely megtisztítása, biztonsági
kerítések felhúzása, bejáratok és jóléti
létesítmények kialakítása. Alapozások
előkészítése, kábelárkok kiásása (szükség
szerint) és állandó telephelyvédelmi
intézkedések foganatosítása.
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13. Telephelyátvételi
vizsgálatok

LV- és HV-kábelek lefektetése,
csatlakoztatása és szükség szerinti
betemetése, a szükséges védelem
telepítése, transzformátor
közbeiktatása, ami gyakran szükséges
az AC-inverterkimenet megfelelő
csatlakoztatási feszültséghez való
igazításához.
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Teljesítményvizsgálatok az
energiakapacitás, teljesítmény,
villamos-villamos átalakítás
hatásfokának mérésére, a
berendezések működését vizsgáló
alapvető tesztek, ideértve a
rendszerindítási és -leállítási,
valamint a működési ciklus teszteket.

14. Elektromos ellenőrzések és
EESS üzembe állítási tesztek
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Az üzembe helyezés magába foglalja a rendszer
BS7671 követelményeknek való megfelelése tesztelését, a DNO G83/G59 konstrukciós ajánlásainak
való megfelelés vizsgálatát és tesztelését és a gyártó
követelményeinek való megfelelést vizsgáló üzembe
helyezési teszteket.
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ügyfélnek visszajáró
bevétel

Beadás

A működési stratégia
ismételt felülvizsgálata

Eszközajánlat a
piac számára
További részletekért látogasson el a
centricabusinesssolutions.hu weboldalra

© 2017 Centrica plc. Székhely: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. Bejegyezve Angliában és Walesben a 3033654 szám alatt

IG-2017-1-HU

