БЮЛЕТИН №2 PV-ESTIA
Балканско-Средиземноморският регион е изправен пред предизвикателството да
поддържа и увеличава броя на фотоволтаичните системи, което се сблъсква с
множество бариери. Това е особено важно за сградния сектор, тъй като страните
членки разработват планове за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево
потребление на енергия. (nZEBs). С цел достигане на целите за 2030г. За опазване на
климата ще е необходимо по-широкото внедряване на PV системи в сградния фонд. С
увеличаването на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия в
рамките на Балканско-Средиземноморският регион присъединяването на сградни
фотоволтаични инсталации ще става все по-сложно, освен ако сградите не станат
„мрежово умни“ и не се предложат подходящи политики и регулации. В този контекст,
основната цел на проект PV ESTIA е да насърчи по-широкото внедряване на сградните
фотоволтаични инсталации и системите за съхранение на енергия в сградната среда,
улеснявайки по този начин прехода към nZEBs. Това ще бъде постигнато посредством
използването на системи за съхранение, които ще позволят превръщането на сградите
в контролиран източник на енергия. С високия потенциал на соларна енергия в региона и
намаляващите цени на фотоволтаиците и на системите за съхранение на енергия,
подобни решения стават ценово ефективни. Проектът също така цели да промени
подхода, по който се третират сградите с PV и ги концептуализира като системи,
които ефективно взаимодействат с мрежата. В допълнение цели да намали
съществуващите бариери и проправи път към ефективно nZEB развитие.

Enhancing Storage Integration in Buildings with Photovoltaics PV-ESTIA
Основните цели на проект PV-ESTIA са:

Основните резултати от проекта са:

Насърчаване интегрирането на
фотоволтаични системи и системи
за съхранение на енергия в
сградната среда в 5 пилотни
района, като по този начин се
улесни преходът към сградите с
близко до нулево потребление на
енергия;
Идентифициране и разрешаване на
проблемите при внедряването на
фотоволтаични сградни инсталации;
Предоставяне на ново решение за
управление на енергията сред
жилищни и комерсиални сгради,
имайки предвид потенциалните
взаимодействия с електрическата
мрежа;
Трансформиране на сградите в
контролиран енергиен източник;
Изготвяне и прилагане на
подходящи политики и правила.

Иновативна схема за управление на
хибридната система - PV +
системата за съхранение;
Обобщен модел за оценка на
алтернативни политики, свързани с
прилагането на такива хибридни
системи;
Онлайн инструмент, предоставящ
оценка на рентабилността на такива
системи;
Разширен инструмент за оценка на
няколко сценария на политики;
Набор от препоръки за регулации
под формата на пътна карта за
региона и наръчник с общи
препоръки за политики, насочени
към операторите на мрежи и
съответните заинтересовани
страни.

Скорошни дейности по проекта се фокусираха върху идентифицирането на основните
законодателни и други бариери, както и до възможностите, свързани с интегрирането на PV в
сгради с близко до нулево потребление посредством анализиране на съществуващото
законодателство във всяка участваща страна. За целта бе разработен анализ, позовавайки се на
участие в различни дискусии със заинтересовани страни, които дадоха ценен принос за
съществуващата регулаторна рамка.
Част от основните заключения са:

Подобряването на енергийните характеристики на
сградите, чрез популяризиране на NZEB, се счита
за необходимо за постигане на целите за ВЕИ.
Основният извод от доклада е, че настоящата
политическа рамка е постигнала сравнително
малък напредък в осигуряването на ефективни
решения за бариерите, свързани с интегрирането
на системите за съхранение в NZEBs, тъй като не
е обърнато достатъчно внимание на това как да
бъдат решени.
Съществува неотложна необходимост от нова
политическа рамка, която да позволи ефективното
внедряване на хибрида между фотоволтаици и
системи за съхранение в БалканскоСредиземноморския регион.
Съществува силна нужда да се приеме дефиниция
на NZEB в Гърция и Македония
Обучението на професионалисти е от съществено
значение за посрещането на предизвикателствата,
породено от nZEB изискванията - препоръчва се
разработването на всеобхватна и дългосрочна
стратегия, а не набор от конкретни изолирани
пилотни проекти за изграждане на компетентност и
знания.

Целият доклад може да
бъде намерен по-долу.

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.

ЕТАП НА РАЗВИТИЕ НА ПИЛОТНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ:
Посредством проект PV ESTIA ще се инсталират общо 48 kWh капацитет за съхранение сред 5
новоизградени PV-системи посредством внедярването на 5x9,6kWh LiFePO4 системи за
съхранение на енергия и 5x5kW хибридни инвертора, трансформирайки по този начин
участващите домакинства/сгради в домакинства/сгради с близко до нулевото потребление на
енергия.
Изпълнената схема цели увеличаването на собствената консумация на всеки потребител.
Посредством реализирането на LiFePO4 системи за съхранение на енергия всеки потребител ще
може да акумулира енергия в часовете с високо производство и ниско собствено потребление и
впоследствие, когато липсва възможност за производство, съхранената енергия може да бъде
консумирана за собствени нужди. По този начин всеки потребител увеличава собствената си ВЕИ
консумация и може да постигне частична енергийна независимост. Същевременно, подобен тип
системи имат възможност да отдават допълнително съхранената енергия към мрежата, когато
подобни бизнес модели станат възможни.
Всяка пилотна система ще бъде оборудвана с AC/DC електромери, групирани в система за
мониторинг, позволяваща данни в реално време от различни точки от системата - производство
на енергия, съхранение на енергия и консумация на електроенергия.

НИКОЗИЯ, КИПЪР:
Университетът на Кипър е отговорен за изпълнението на два различни типа пилотни инсталации,
които ще бъдат разположени в Никозия. По-конкретно - публична пилотна инсталация е
планирана да бъде инсталирана в новата сградата на кметството на Никозия, където към
съществуващата 12 KWp PV система ще бъде надградена с 15 kW/ 27.9 KWh литиево-йонна
система за съхранение на енергия, включително система за мониторинг. Новата сграда на
кметството в Никозия е първата сграда в Кипър, в която всички био-климатични принципи на
проектиране са изпълнени, превръщайки сградата пасивна.
В допълнение 5 жилищни пилотни инсталации се планират да се изградят в района на Никозия.
Това са консуматори с нормална енергийна консумация и вече изградени PV системи, където 5
KW / 9.3 KWh литиево-йонни системи ще бъдат изградени във всяка от тях. Всички технически
спецификации са вече определени и са подписани договори за изпълнение. Всички пилотни
проекти се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до декември 2018г.

СОЛУН, ГЪРЦИЯ
Пилотна инсталация се планира и в Изследователският Институт към Университета в Солун, като
в момента се провежда процедура за избор на изпълнител. Системата е планирана да се
финализира през Февруари, 2019г. Пилотната инсталация се състои от:
15 kWp PV панели + 15 kW инвертори + 18 kWh батерии;
Оборудване за измерване и контрол на електрическата и топлинната енергия в сградата;
Комуникация, функции за получаване и показване на данни.
По време на работата на пилотната система в сградата, в рамките на различни операционни
сценарии ще се следи моментната консумация на топлинна и електрическа енергия. И поконкретно ще бъдат наблюдавани следните параметри: топлинни товари, вентилация, външна и
вътрешна температура, генерирана PV енергия, електрически товари, енергийно съхранение.

КОЗАНИ, ГЪРЦИЯ
Технологичният Изследователски Център на Западна Македония планира да изгради 20 kWp PV
инсталация, свързана към 2 хибридни инвертора (2x10kW) и LiFePO4 батерия с капацитет от
(10,24 kWh/инвертор), която ще бъде разположена към едно от общежитията на изследователския
център. Системата ще бъде окомплектована и със система за мерене на енергиите. Към
настоящия момент всички технически спецификации и стандарти на батериите и инверторите са
вече определени и системата е в етап на избор на изпълнител. Пилотните инсталации се очакват
да бъдат финализирани през Март, 2019г.

СКОПИЕ, МАКЕДОНИЯ
В рамките на проект PV ESTIA 7,7 Lithium Titanate (LTO) система за съхранение на енергия е вече
инсталирана към Факултета по Електроинженерство и Информационни Технологии. Системата е
съчетана с PV инсталация с общ капаците от 22 kWp посредством хибриден инвертор. За да се
следи напълно работата на системата в реално време (токове, напрежения, мощност, енергия,
фактор на мощността, хармоници), е монтирана мониторинг система, осигуряваща непрекъснати,
надеждни и точни измервания. Данните, получени от измерванията, на по-късен етап, ще се
използват за оптимизиране на режимите на работа на батерията.
В рамките на 20 домакинства ще бъдат инсталирани интелигентни измервателни уреди.
Интелигентните измервателни уреди ще позволят наблюдението на потреблението на
електроенергия в реално време, което ще позволи на домакинствата да видят кога и как
потребяват електроенергия.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТА
БЪЛГАРИЯ
Редица работни срещи и събития за разпространение бяха организирани от Енергийна АгенцияПловдив с основната цел да:
1. Предоставят подробна информация за проект PV ESTIA
2. Обсъдят и получат обратна връзка от заинтересовани страни за технологични,
институционални, финансови, пазарни и законодателни пречки пред системите за
съхранение на енергия и по-конкретно:
Определение за енергийно съхранение ;
Собственост на системите за съхранение ;
Как да бъдат възнаградени производителите на зелена енергия за увеличаване на
собствената си ВЕИ консумация и/или предоставянето на услуги към мрежата.
Какви инициативи са необходими.
3. Представи пакета от законодателни промени "Чиста енергия за всички европейци" с
практически фокус nZEB сгради.

КИПЪР:
Университет Кипър участва в редица промоционални събития с основната цел да се предостави
подробна информация за проект PV ESTIA, а именно:
Прес-съобщения и информация в местни и национални медии, онлайн страници относно
проекта ;
Прес-събоещния за заявление за интерес за набиране на пилотни инсталации, Септември,
2018г. ;
Срещи с редица заинтересовани страни относно съществуващите бариери в Кипър ;
Разпространение на проекта в рамките на Национален семинар организиран от
Университета, Ноември, 2018г. ;
Разпространение на проекта в рамките 6-та Международна Конференция за ВЕИ &
Енергийна ефективност, Ноември, 2018.

ГЪРЦИЯ:
Технологичният Изследователски Център на Западна Македония (TRCWM) и Университет в
Солун (AUTH) участваха в редица промоционални събития в Гърция, както следва:
1. Конференции и други промоционални събития:
5-та международна енергийна конференция (ENERGYCON 2018) – научна публикация “A
UPSO based Optimal BEVs Charging for Voltage Quality Improvement” е представена от
TRCWM с цел повишаване на научната осведоменост относно PV-ESTIA и с цел
разпространение на научните резултат от полеви изпитания, симулации, моделиране и т.н.
Международна среща на консорциум PV ESTIA в рамките Mediterranean TP -Smart Grids,
където бе направена презентация озаглавена “Проект PV ESTIA
–Цели,
предизвикателства, Възможности“.
Научни конференции - EnergyCON 2018 & SIELA 2018, където два научни труда бяха
презентирани от Университета в Солун. Презентациите представиха основните цели на
проекта, като включително бяха представени конкретни заключения от политиките в
региона в областта на съхранението на енергия.
Действията целят улесняване
въвеждането на пилотните инсталации и разработването на подходящи методологии за
симулиране на енергийната ефективност на сградите посредством PV и батерии.
Научните трудове могат да бъдат намерени на следните електронни адреси:
“Enhancing Storage Integration in Buildings with Photovoltaics (PV-ESTIA project)”
“Economic Assessment of Lithium-Ion Battery Storage Systems in the Nearly Zero Energy Building
Environment"

2. Участие в семинари
Технологичният Изследователски Център на Западна Македония и Университета в
Солун участваха в работна среща, включваща представители на Министерството на
Околната среда и Енергията в Гърция, включваща консултанти към министерството,
изследователи към Центъра за ВЕИ, членове на Регулаторния орган в Гърция (RAE),
административен персонал от Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) S.A.
и други ключови лица от гръцкия енергиен сектор, които бяха запознати с проекта,
дейностите и целите му. Основна тема за разговор бе съществуващото законодателство в
Гърция и Европа, техническите бариери пред внедряването на системите за съхранение в
сградите, както и икономическите пречки пред съхранението и необходимостта от неговото
субсидиране. Обратна връзка бе получена и посредством попълнен въпросник от всеки
участник.
PV ESTIA бе представен в рамките на работен семинар, в който бе направена презентация
с наименование „Съхранението на електроенергия, електрификация и ВЕИ извеждат
бъдещето на растежа“. Семинарът включи заинтересовани страни от местното управление
и националното правителство, инженери, академици и частни компании. is also presented
within a workshop that involved stakeholders from local and regional governments, engineers,
academics and private companies entitled “Electricity storage, Electrifcaton and Renewable
Energy Sources carve the future of growth-driven by environment improvement”.
Кръгла маса, включваща дискусия за различни бизнес модели за съхранение на
енергийни кооперативи бе проведена в рамките на проект - EU HEROES H2020,
направена презентация, озаглавена "Представяне на проект PV ESTIA".
Кръгла маса, включваща дискусия за различни бизнес модели за съхранение на
енергийни кооперативи бе проведена в рамките на проект - EU HEROES H2020,
направена презентация, озаглавена "Представяне на проект PV ESTIA".
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МАКЕДОНИЯ:
С цел ангажиране на местни и национални заинтересовани страни Факултетът по електротехника
и информационни технологии инициира, организира и взе участие в следните промоционални
събития:
1. Семинари, работни срещи и други събития:
Работен семинар, организиран в Скопие, на тема законодателни бариери и възможности
свързани с интегрирането на фотоволтаици и батерии в nZEB сгради
Работен семинар за бариерите пред фотоволтаици и батерии организиран в Битоля и
Гевгелия
Двустранни срещи с Община Карпош, Македонската Академия на Науките и Изкуствата,
Енергийната регулаторна комисия.
Медийно събитие отразяващо системите за съхранение на енергия проведено във
Факултета по Електротехника и Информационни Технологии – Скопие.
Участие в националната телевизия.
2. Конференции:
ETAI Конференция, 2018г., където бе представена публикация, озаглавена „Ефективност
при управление на батерии с приложение в жилищни фотоволтаични системи”. Основната
цел на публикацията е да представи пред академичната и индустриалната общност
основни заключения и резултати от избирането на различни стратегии за опериране с
батерии.
Енергийна конференция, 2018г., където е представен технически доклад „Проект PV ESTIA
– Възможности и перспективи за увеличаване на интегрирането на системи за съхранение
на енергия“.
GREDIT Конференция, 2018г., където членове на Факултета по Електротехника и
Информационни Технологии участваха в обща сесия.
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