4-ти PV-ESTIA Бюлетин
Наскоро "приключението" PV-ESTIA завърши и това е четвъртият последен бюлетин
по проекта. Проект PV-ESTIA предостави ценни доказателства, че батерийните
системи за съхранение на енергия (БССЕ), свързани към сградни Фотоволтаични
(PV) системи, могат значително да увеличат дела на собствената консумация (SelfConsumption ratio - SCR) и дела на самостоятелност (Self-Sufficiency ratio -SSR),
правейки по този начин сградите “мрежово умни“ и насърчавайки взаимодействието
им с разпределителните мрежи. В рамките на проекта проектните партньори
трансформираха сгради от конвенционални структури до ефективни, умни и
устойчиви сгради, допринасяйки по този начин към енергийния преход. Въпреки това,
за да бъдат по-масово насърчени БССЕ в Сградите с близко до нулево потребление
на енергия, е необходимо новите схеми да бъдат адаптирани и да промотират
увеличен дял на собствена консумация сред Фотоволтаичните системи.
Вие също можете да участвате в тази трансформация. Вие можете да спомогнете за
достигането на климатичните цели на ЕС и за достигането на устойчивост, чрез
вашия избор и чрез вашето активно участие като създател на политики, гражданин,
потребител и производител на енергия, насърчавайки изпълнението на все повече
„мрежово умни“ сгради. Трансформирането на нашата сградна среда вече започна и
вие можете да играете основна роля в този процес. Присъединете се към нас във
формирането на бъдещето днес.

Проект "Enhancing storage integration in buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA)" е
проект финансиран по програма за трансгранично сътрудничество "БалканиСредиземно море 2014-2020" и национално съфинансиран.

СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОГРЕСС

АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ
Бе направен финансов анализ с цел да се проучи жизнеспособността на жилищните PV+БССЕ в
участващите страни в рамките на различни сценарии. Резултатите демонстрират, че в рамките на
сега действащите финансови условия и наложените ограничения, хибридът между PV+БССЕ
може да бъде печеливша инвестиция в Гърция и Кипър. Атрактивността на тези система сред
домакинствата се очаква да нарасне още повече при очакваното намаляване на инвестиционните
разходи за БССЕ. Обаче не такъв е случаят в България и Северна Македония, където значително
ниските цени за електроенергия лимитират финансовата жизнеспособност на жилищните PV +
БССЕ. В този контекст предлагането на субсидиране на PV + БССЕ също бе проучено. Поконкретно - 40 % субсидиране на инвестиционните разходи за системата значително увеличават
нейната нетна настояща стойност. По-високите субсидии се очаква да доведат до още по-изгодни
инвестиции за домакинствата.
От резултатите се направи изводът, че капацитетът на системите значително влияе на
жизнеспособността на инвестицията и трябва да му се обърне сериозно вниание при вземането
на инвестиционното решение.
Имайки предвид, че в практиката са възможни по-високи нива на електро консумация в сравнение
с тези, които са послужили в анализа и вероятността, че цената на електроенергията може да
нарасне в близко бъдеще, жилищните хибриди между PV+БССЕ могат да бъдат още поатрактивна инвестиция за домакинствата.
Инсталирането на БССЕ в рамките на схема за Нетно-измерване е все още привлекателна
Режим на собствената консумация с продажба е друга опция, подходяща за този тип
системи, тъй като по този начин се промотира собствената консумация и увеличаването на
самостоятелността в сравнение със схемата за Нетно-измерване
Режим на собствената консумация без продажба, считано за "най-песимистичния"
сценарий, все пак може да бъде атрактивна политика, особено в страните с високо
производство на PV енергия и високи цени, както е случаят с Кипър.
Като цяло беше установено, че незначителни промени в съществуващата правна рамка,
условията и политиките, в комбинация със съществуващите финансови механизми в участващите
страни могат да бъдат достатъчни да позволят финансови ползи за домакинствата, дори при
съществуващите високи инвестиционни разходи. Последващи промени на политиките, касаещи
позволяването на предоставянето на спомагателни услуги към мрежата от страна на БССЕ, ще
позволи допълнително парично възстановяване на инвестиралите в тази технология и по този
начин ще се повиши интересът към PV+БССЕ.

Събиране на данни § анализи
Направен бе анализ на данните от пилотните инсталации във всички партньорски страни, като се
оцениха нивата на „SCR“ и „SSR“. Оценката е базирана на три основни оси, според случаите на
внедрените системи.
SCR индикира процентът на произведената PV енергия, която е консумирана директно
от инсталацията или посредством използването на БССЕ.
SSR е делът от общата енергийни консумация, която се покрива директно от PV
инсталацията или посредством използването на БССЕ.
1. Част I: Анализ на „SCR“ и „SSR“ за жилищни сгради с PV + БССЕ системи. Прилага се за:
Кипър (5 пилотни инсталации)
България (5 пилотни инсталации)
2. Част II: Анализ на „SCR“ и „SSR“ за жилищни сгради с PV, но без БССЕ. Прилага се за:
Гърция (9 пилотни инсталации)
3. Част III: Разработка на характерни профили на консумация за жилищни инсталации. Прилага
се за:
Северна Македония
Анализът на нивата на „SCR“ и „SSR“
демонстрира

за всяка инсталация (PV + БССЕ) в Българя и Кипър

Значителни увеличение на SCR & SSR:
SCR: делът на оползотвореното PV производство от домакинството
SSR: делът на PV енергията от общата енергия в домакинството
Средно повече от 50% от общото потребление на енергия бе покрито от изпълнените
хибриди между PV+БССЕ в България и Кипър през 2019г.

PV-ESTIA Оптимизационен инструмент
Инструментът таргетира предимно взимащите решения, като е базиран на MS Excel. Той използва
файлове за входни данни, съдържащи средното месечно потребление в работни и неработни дни
и средните месечни нива на генериране на PV електроенергия. В допълнение инструментът
моделира различни подкрепящи схеми, хибридни и сценарии без схеми. Инструментът може да
извърши параметричен анализ за мащаба на PVs и батериите и извежда оптималната
комбинация от гледна точка на увеличаване на печалбите на потребителя.
Оптимизационният инструмент за ПВ и БССЕ може да изчисли финансовите резултати на базата
на:
(a) климатични данни (радиация, температура) за характерен ден от всеки месец,
(b) за времевите серии на потребление за характерни работни и неработни дни от всеки
месец, и
(c) финансови параметри и политики за нетно измерване.
Инструментът прилага симулация на енергийния поток за два характерни дни от всеки месец
(общо 24 характерни дни за една година), в продължение на 20 години. Инструментът също така
изчислява финансовите ползи от PV+ БССЕ. Анализът може да бъде единичен, за конкретна
инсталирана мощност на PV+БССЕ, или параметричен с агрегирани сравнителни резултати за
диапазон от мощности и капацитет на PV+БССЕ

PV-ESTIA инструмент за оразмеряване на хибридни системи
Онлайн инструментът моделира потреблението на топлинна и електрическа енергия. Той
предоставя оптималната комбинация между PV и БССЕ, която би донесла най-високата печалба
за потребителя. Моделирането на енергията за отопление се прави по почасов метод
посредством ISO 52016-01:2017. Моделирането на електрическото потребление се извършва с
помощта на подход отдолу-нагоре, който се базира на основните параметри на сградата и начина
на използване на електрическите уреди
Линк за достъп: http://pvestiatool.eu/

Препоръки за нови политики
ОСНОВНИ ПРЕПОПЪРКИ ЗА ПО-МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БССЕ:
Батерийните системи за съхранение на енергия е необходимо да бъдат включени в
националните регулации;
Въвеждане на схема за Нетно-таксуване, „Time-of-Use“ тарифи и други времево вариращи
ценови схеми, особено в жилищния сектор;
Разработване на местни гъвкави пазари за спомагателни мрежови услуги;
Подобряване на регулациите за опериране с енергийните кооперативи и Агрегаторите.
Предоставяне на недискриминационен достъп на БССЕ в мрежата;
Разработването на стандарти за мониторинг и управление на комуникациите между ВЕИ,
ССЕ и другото енергийно оборудване;
Необходима е разработването на методика за оценка на БССЕ при Енергийното
сертифициране на сгради.

НАУЧЕНИ УРОЦИ:
БССЕ свързани към сградни Фотоволтаични (PV) системи могат значително да увеличат
делът на собствената консумация (self-consumption ratio - SCR) и делът на
самостоятелност (self-sufficiency ratio -SSR), правейки по този начин сградите “мрежово
умни“ и насърчавайки взаимодействието им с разпределителните мрежи. Те могат да
бъдат също така източник на доходи, в зависимост от съществуваща национална схема.
Инсталирането на системите за съхранение е необходимо да бъдат вместени в
законодателната и регулаторната рамка на Балканско–Средиземноморските страни.
За насърчаването на използването на ССЕ към PV системи е необходимо адаптирането на
нови схеми промотиращи увеличената собствена консумация сред потребителите с PV
Иновативна схема за управление на ССЕ е проектирана и тествана в рамките на проекта.
Тя доказва, че нощното зареждане на такава система, като метод за изглаждане на товара,
може да доведе до по-ефективното използване на ССЕ, предоставяйки подобрено
представяне на мрежата.

КОМУНИКАЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Следните научни публикации бяха наскоро публикувани с отворен достъп в рамките на
списание "Енергия".
1. "Evaluation of Load Matching Indicators in Residential PV systems - the case of Cyprus" has recently
been published in the open-access journal Energies. V. Gjorgievski, N. G. Chatzigeorgiou, V. Venizelou,
G. C. Christoforidis, G. E. Georghiou, G. K. Papagiannis,
2. "Modelling of Heating and Cooling Energy Needs in Different Types of Smart Buildings" N. A.
Efkarpidis, G. C. Christoforidis, G. K. Papagiannis

Положителната промяна към устойчиво бъдеще означава еволюция и
интелигентна трансформация.
Гледайте нашето второ PV-ESTIA видео
на Гръцки
на Български
на Македонски

PV-ESTIA Финална проектна брошура

Проект PV-ESTIA публикува своята финална брошура, предоставяйки информация за
всички основни постижения в този интересен проект. Брошурата включва следната
информация:
PV-ESTIA въведение;
Ситуация относно сградите с близко до нулевото потребление на енергия в
партньорските страни;
PV-ESTIA събиране на данни;
PV-ESTIA пилотни инсталации;
Анализ на данните - SSR & SCR;
PV-ESTIA инструменти;
Иновативна схема за управление между PV + ССЕ;
Национални и общи препоръки за подобрение на законодателството;
Дейности по комуникация и разпространение;
Научени уроци.
Брошурата можете да я проверите тук:
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