Strokovni seminar

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in
zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo
Termin je objavljen na spletni strani

Zadnje stanje tehnike in aktualna zakonodaja
Naročnikom Elektrotehniške revije ER nudimo 20 % popust!

www.agencija-poti.si

Tehnologija nam že omogoča učinkovito hranjenje električne energije s hranilniki električne energije, ki nudijo
neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Baterijski hranilniki električne energije so tako postali
nepogrešljiv element elektroenergetskih sistemov za oskrbo z električno energijo.
Na splošno lahko možnosti uporabe baterijskih hranilnikov električne energije razdelimo na tri področja:
•
podpora vključevanju obnovljivih virov energije,
•
podpora pri oskrbi z električno energijo,
•
podpora pri obratovanju elektroenergetskega sistema.

Baterijski hranilniki
električne energije
v industriji in
elektroenergetskem sistemu
Vključevanje hranilnika
električne energije v sistem
za samooskrbo

V zadnjem času so se baterijski sistemi začeli uporabljati za več aplikacij, kot so:
•
regulacija frekvence,
•
stabiliziranje omrežja,
•
zmanjšanje izgub prenosa,
•
zmanjšanje preobremenjenosti,
•
povečanje zanesljivosti,
•
glajenje proizvedene energije s soncem in vetrom,
•
neprekinjeno napajanje,
•
kot polnilne postaje za električne avtomobile,
•
pametno polnjenje električnega avtomobila, t.i. ˝vozilo do mreže˝ (angl: V2G - vehicle-to-grid).
Na strokovnem seminarju bo predstavljena vsa zakonodajo, zadnje stanje tehnike, tehnologije in izkušnje iz
prakse za stabilno in celovito oskrbo z električno energijo tudi v kombinaciji z lastno proizvodnje električne
energije in hranilniki električne energije (sistemski in za potrebe samooskrbe).
Predstavljene bodo tudi spremembe Tehnične smernice TSG-N-002; Nizkonapetostne električne inštalacije
vezane na proizvodnjo in hranjene električne energije, kot tudi Tehnične smernice na področju zaščite stavb
pred delovanjem strele ter požarne varnosti v stavbah, ki se dotikajo tako področja proizvodnih naprav (na
primer: sončnih, vetrnih, hidro elektrarn), hranilnikov energije in polnilnih postaj za električna vozila. Novosti so
tudi na področju priključevanja in obratovanje elektrarn (novi SONDSEE).

Predavatelji

Matjaž Miklavčič, univ.dipl.inž.el.

je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Po diplomi se je
v začetku leta 1996 zaposlil na Elektro Maribor d.d., kjer se je do leta 2000 ukvarjal s projektiranjem elektroenergetskih
objektov, vodov in naprav, kasneje pa s priključevanjem uporabnikov omrežja in razvojem elektroenergetskega omrežja.
Leta 2007 se je zaposlil v družbi SODO d.o.o., kjer se kot inženir za soglasja in pogodbe ukvarja predvsem s področjema
priključevanja in obratovanja. Sočasno s tem pa jev tem času koordiniral pripravo Splošnih pogojev za dobavo in odjem
električne energije v letu 2007 in obeh Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja (sistema) iz let 2011 in
2021.

Ivan Štamol, inž.el.

je izkušen strokovnjak z več kot 15-letnimi izkušnjami v elektroenergetiki in industriji. Zaposlen v podjetju C&G d.o.o.
Ljubljana, kot vodja inštituta za raziskave in razvoj, kjer se ukvarja z raziskovanjem in razvojem novih tehnologij v
elektroenergetiki, je tudi avtor strokovnih člankov, pred tem pa je vrsto let deloval kot elektro projektant in vodja
zahtevnejših projektov v elektroenergetiki in industriji. Trenutno se največ ukvarja z zelenimi tehnologijami, predvsem z
razvojem lastnega baterijskega hranilnika, je član IZS in v podjetju tudi tehnični vodja Ex področja.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

Strokovna revija
Strokovni prispevki iz
tega področja so redno
objavljeni v reviji, zato
vabljeni k naročilu.

Letna naročnina
29,70 EUR
Naročila:
www.agencija-poti.si

vodja projektov v podjetju E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z
dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije
in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne
in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot
odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna
in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri
pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do
danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in
nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti. Je tudi avtor strokovnega priročnika Načrtovanje, vzdrževanje in
preverjanje polnilnih postaj za električna vozila ter soavtor strokovnega priročnika Pregled zakonodaje, standardov in
izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE).
Kotizacija
Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20, 01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 14. ure.

Trenutno stanje na področju hranilnikov električne energije v svetu, EU in Sloveniji:
Sistemski hranilniki, baterijski hranilniki električne energije v industriji in pri samooskrbi z
električno energijo, električno vozilo kot del elektroenergetskega sistema
Baterijski hranilniki električne energije v industriji in elektroenergetskem sistemu:
•
sestava in uporaba,
•
koncept pametnega omrežja,
•
napredne funkcije in tehnologije,
•
sistem hranilnikov električnih omrežij,
•
možnosti uporabe v elektroenergetskem sistemu.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar

Hranilniki električne energije z različnimi načini vključevanja v javno elektroenergetsko
omrežje in interno nizkonapetostno omrežje ali otočni sistem:
•
koncept vezave hranilnika električne energije v sistem, kjer imamo proizvodni vir
(sonce, veter, voda, agregat,...), *
•
vključevanje hranilnika električne energije v sistem za samooskrbo,
•
koncept vezave hranilnika električne energije v konfiguraciji ”Prosumer” **,
•
otočni sistem z izmeničnim nizkonapetostnim omrežjem,
•
otočni sistem z enosmernim nizkonapetostnim omrežjem,
•
varnostna in obratovalna zaščita v sistemih s hranilnikom električne energije,
•
hranilnik električne energije in požarna varnost.

namenjena zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine po
meri posameznega podjetja ali organizacije.

Prijavnica
HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna
in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite po faksu št.: 01/511-39-25, preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si
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Podpis in žig

Kotizacija znaša 208,00 EUR + 22 % DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami,
seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun
št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe
je 2 dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam priznamo 30 % popust na kotizacijo.

