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Iniciativa futur/e/motion

Na jaké oblasti se chce Skupina ČEZ v budoucnosti zaměřit?



Nové technologie a postupy ve výrobě, spotřebě a distribuci, které budou šetrnější
k životnímu prostředí a které budou efektivněji využívat primární zdroje.
Doplnění tradičních zdrojů o lokální výrobu mimo hlavní páteřní síť.

 Nové postupy ve spotřebě, které rozšíří moţnosti lidí ovlivňovat a řídit
svou spotřebu energie podle vlastních představ.


Elektromobilita, tedy ve využití elektrických motorů v dopravě.

Spotřeba elektřiny bude více "šitá" na míru potřebám zákazníků a spotřebitelů - podobně jako
jsou dnes služby například v telekomunikacích. V závislosti na typu spotřeby bude možno najít
takové řešení, kdy je komfort ve spotřebě, ale i náklady za energie z hlediska spotřebitele
optimální. Žijeme ve světě moderních komunikačních technologií a inteligentních spotřebičů energetická síť musí tento trend následovat a stát se také "inteligentní".

4

Pilotní projekty
Smart Metering – AMM

Smart Region

 Implementace inteligentních
monitorovacích a
automatizačních prvků v
distribuční síti
 Zapojení OZE a KVET
jednotek
 Zkoušení konceptů řízení
sítí, ostrovního provozu, emobility, aktivní role
zákazníka apod.
 Realizace v letech 2010 2015

5

 Implementace cca 33
tisíc inteligentních
elektroměrů

+

 Implementace AMM
infrastruktury, propojení
s ICT systémy Skupiny
ČEZ
 Informace a podklady
pro Národní studii
 Realizace v letech 2010
- 2015
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Popis projektu
 Období realizace:
 Rozsah:
 Lokality:

 Technologie:

 Cíl:

2010-2013
ca. 33.000 OM (cca 1% OM z celkového počtu OM, které
obsluhuje ČEZ Distribuce)
3 ucelené lokality (oblasti napájené z TR 110/35kV)
s rozdílnou strukturou a stavem stávajících sítí, demografií,
klimatickými podmínkami
4 výrobci měřidel
3 datové centrály
integrace na korporátní systémy
uvést do provozu a komplexně prověřit komplexní
systém v
reálných podmínkách distribuční sítě

ČR
 systém bude nasazen v reálném provozu u reálných zákazníků
 nasazení, následné ověření jednotlivých funkcí i testování celého
systému nesmí ohrozit kvalitu služeb zákazníkům a standardní
procesy, zejména v oblasti řízení sítě a fakturace

7

Harmonogram projektu
Již bylo osazeno přes ½ z plánovaných 33 tisíc elektroměrů
DNES

Etapa

3. září 2012

Koncept, vývoj,
testovací provoz
Instalace

Testování systému
Národní studie
2010

8

2011

2012
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Co vše měříme

10

Osazená měřidla
Pro kaţdou bytovou jednotku zajistíme odečet spotřeby:
 elektřiny v kWh
Měření zajistí elektroměr umístěný v rozvaděči na chodbě, bude přenášet
naměřená data pomocí elektrického vedení do sběrné jednotky umístěné
v suterénu domu, ta bude s datovou centrálou komunikovat přes internet

 plynu v m3
Měření zajistí fakturační měřidlo – plynoměr. Plynoměr bude umístěn
v šachtě za WC a s tzv. inteligentním elektroměrem bude komunikovat
bezdrátově

11

Osazená měřidla
Pro kaţdou bytovou jednotku zajistíme odečet spotřeby:

tepla v „dílcích“
Měřit budou poměrové měřiče, indikátory topných nákladů (ITN).
ITN jsou umístěny na každém radiátoru


studené vody a teplé vody v m3
Měření zajistí poměrová měřidla – vodoměr pro studenou vodu
označený modře a vodoměr pro teplou vodu označený červeně.
Vodoměry jsou umístěny v šachtě za WC a s tzv. inteligentním
elektroměrem bude komunikovat bezdrátově.
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Vizualizace dat

13

Vizualizace dat
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Co lze z dat vyčíst
V rámci přípravy multiutilitního měření byly vyhodnoceny průměrné spotřeby panelového bytu v Praze
a Vrchlabí.
Graf představuje strukturu nákladů na jednotlivé energie. V obou případech je celkový náklad
domácnosti cca 30.000 Kč za rok (za rok 2010).
Teplá voda

Zemní plyn

Elektřina

VRCHLABÍ

Zemní plyn

PRAHA

Studená voda

Vytápění CZT

15

Studená voda

Teplá voda

Testujeme reakce zákazníků
Zákazník na portálu naměřených dat sleduje průběh své spotřeby.
Jednotarifním zákazníkům nabízíme obchodní dvoutarif s cenou výrazně vyšší ve všední den 15-23h.
Následně zjišťujeme:
- jaká absolutní výše roční spotřeby by zákazníka motivovala ke změně odběrového chování,
tzn. přesunu spotřeby z peak do off-peak pásma
- u jakých typů spotřeby elektrické energie (např. vaření, praní) by byl ochoten spotřebu takto přesouvat

Vaření
Vaření––horkovzdušná
horkovzdušnátrouba
trouba
Vaření
Vaření––mikrovlnná
mikrovlnnátrouba
trouba

0,80

MIMO ŠPIČKU = 0,94 Kč / kWh

VE ŠPIČCE = 3,48 Kč / kWh

0,70

Lednička
Ledničkassmrazničkou
mrazničkou
Myčka
Myčkanádobí
nádobí
Pračka
Pračka

0,60

0,50

Žehlení
Žehlení

Skutečná spotřeba
TDD

0,40

Osvětlení
Osvětlení
0,30

TV,
TV,audio
audio
PC
PC

0,20

Vytápění
VytápěníEE
EE

0,10
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STÁVAJÍCÍ CENA PLATNÁ PO CELÝ DEN = 1,73 Kč / kWh
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Reálný potenciál úspor a řízení sítě
Přibliţně ½ spotřeby jiţ je řízeno pomocí HDO
Ostatní tarify
12 % OM, 5 % energie

D01 – s průměrnou spotřebou do 1.000
kWh / rok (do 3 x 32 A)
D01 s průměrnou spotřebou < 1.000 kWh
/ rok 14 % OM, 2 % energie
– s průměrnou
roční
D02 sD02
průměrnou
spotřebou mezi 1.000
a
2.500mezi
kWh / rok

spotřebou

1.000 a 2.500 kWh (do 3 x 32 A)

spotřeba VT D25 s průměrnou spotřebou
OM,kWh
30/ %
mezi 51
1.000%a 2.500
rok energie
spotřeba NT všechny tarify

D25 VT – s průměrnou spotřebou do
1.000 kWh / rok (do 3 x 32 A)
ostatní
22 % OM, 14 % energie
NT
48 % energie
17

Tarifní statistika 2010 – energie distribuovaná na území ČEZ ČR, segment MOO
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Smart region Vrchlabí
Vrchlabí spadá do uzlové
oblasti Neznášov, kde je
TR 400 / 110kV
(ČEPS / ČEZ Distribuce)
s výkonem 2 x 250 MVA.

Do uzlové oblasti jsou dále
vyvedeny:
 elektrárna Poříčí
(165 MW)
 teplárna Dvůr Králové
(18,3 MW)
 Krkonošské papírny
Hostinné (13 MW)
 elektrárna Opatovice
(celkem cca 6x60 MW,
ale ne vše vyvedeno do
UO Neznášov)

19

Důvody / motivy pro ostrovní provoz
 Zajištění dodávek EE obyvatelům
 Zajištění tepla obyvatelům

 Zajištění odbytu energií
 Zajištění dodávek EE / tepla VIP / kritickým odběratelům (nemocnice, hasiči, ...)
 Zlepšení schopnosti řízení bilance v oblasti
 Zajištění zálohovaného / bezvýpadkového napájení průmyslových provozů

 Zamezení ztrátám a škodám (např. v průmyslové výrobě)

SOUKROMÉ vs. SPOLEČENSKÉ / KOMUNITNÍ

20

PŘÍNOSY vs. NÁKLADY

KGJ ve Vrchlabí
R

R

TEPLO KRKONOŠE

R

~

R
35/0,4kV

PROVOZOVATEL
DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
KGJ:

21

PŘEDÁVACÍ STANICE

KGJ

PROVOZOVATEL KGJ

PROVOZOVATEL
TEPLÁRNY (VÝTOPNY)

TEDOM QUANTO D1600, synchronní generátor, akumulační nádrţe, elektrokotel 200 kW k
rychlému řízení výkonu KGJ ve spínaných stupních, kompenzační tlumivka, zemní
transformátor, synchrotakty, rozpadová místa vybavená automatikou

Priority a zájmy jednotlivých hráčů
PROVOZOVATEL
DISTRIBUČNÍ SÍTĚ

1. Spolehlivá a bezpečná
dodávka elektrické
energie odběratelům v
regionu
2. Zajištění vyrovnané
bilance EE v regionu
3. Ekonomická návratnost
(ERÚ uznává oprávněné
investice a oprávněné
náklady do ceny
(poplatků) za distribuci)

PROVOZOVATEL KGJ

1. Ekonomická návratnost
provozu KGJ
(maximalizace účinnosti,
výnosů a marţe –
výroba a dodávka EE i
tepla)
2. Splnění technických
podmínek a omezení při
provozu KGJ

PROVOZOVATEL
TEPLÁRNY (VÝTOPNY)

1. Ekonomická návratnost
teplárny
(maximalizace účinnosti,
výnosů a marţe –
kontinuální dodávka
tepla)
2. Spolehlivá a bezpečná
dodávka tepelné energie
3. Spolehlivá a bezpečná
dodávka EE (EE
většinou jako
„vynucená“ výroba)
4. Splnění technických
podmínek a omezení při
provozu zdroje

Při řízení ostrovního provozu jsou vţdy prioritní technické moţnosti a omezení, proto je
TŘEBA ŘEŠIT KOLIZE TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ
Není-li moţno dosáhnout kompromisu, je nutno hledat způsoby kompenzace (vícenákladů či ztrát)

22

Ostrovní provoz v chytré síti
KRITICKÁ INFRASTRUKTURA PRO
ZAJIŠTĚNÍ A UDRŢENÍ BILANCE
V OSTROVNÍM PROVOZU

ZDROJE

 KONVENČNÍ ZDROJ EE
 KONVENČNÍ ZDROJ EE
+ TEPLA
 FVE
 MVE
 VE
 BioE
 KGJ
 AKUMULACE (storage,
e-car)

SPOTŘEBY









DATA

POVELY




ŘÍDICÍ SYSTÉM
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PRIORITY
LOGIKA CHOVÁNÍ
KOMPENZACE / ALOKACE NÁKLADŮ




OBYVATELÉ – BĚŢNÉ
OBYVATELÉ - TOPNÉ
PRŮMYSLOVÍ
ODBĚRATELÉ
OSVĚTLENÍ
(i veřejné)
VYTÁPĚNÍ
KLIMATIZACE
VLASTNÍ SPOTŘEBA
ZDROJŮ
AKUMULACE
(storage, e-car)
PODPŮRNÉ
TECHNOLOGIE
ŘS
KOMUNIKACE
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Závěry a doporučení
 Zásadní přínosy smart meteringu nebyly zatím identifikovány (oproti
zásadním nákladům)
 Není jasný způsob využití naměřených dat
 Nejsou definovány služby s přidanou hodnotou
 Komunikační technologie jsou úzkým hrdlem
 Za současných podmínek není většina zákazníků MOO schopna ani
ochotna měnit své odběrové chování
 Pro plné využití možností řízení zátěže je potřebná integrace až na
systémy domácí automatizace
 Lze očekávat, že systém smart meteringu může hrát důležitou roli v
systému smart gridu. Detailní řešení a požadavky však doposud
nebyly definovány

25
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